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PIG:S STYRKA
Medan du läser igenom denna katalog kommer du att lägga 
märke till det breda utbud av det märke som kunder i hela 
världen känner till och litar på – PIG! Oavsett om du söker 
våra högkvalitativa absorbenter eller föredrar vår prisvärda 
produktlinje PIG Essentials, finns det en New Pig-produkt för 
varje behov. Ingen kan slå PIG:s kvalitet, teknologi och prestanda.

4  Marknadsledare
New Pig har varit världens ledande tillverkare av läckage- 
och spillprodukter sedan 1985. Du kan vara säker på att du 
får högkvalitativa produkter som har bevisats fungera på 
arbetsplatser.

4 Pålitliga experter
We’ve developed years of knowledge and expertise working 
with industries to help them make their workplaces cleaner, 
safer, and better. We are focused on providing the best 
solutions for our customers’ leak and spill needs.

4 Fullserviceleverantör
Vårt omfattande produktsortiment är bara en av 
anledningarna till att industrier i hela Europa ser oss som en 
pålitlig leverantör. New Pig har svaren på alla dina läckage- 
och spillbehov.

4 Innovatörer
Vi har samlat på oss dussintals produktutmärkelser genom 
åren, men vårt riktiga mått på framgång är hur vi löser dina 
problem. Våra produktutvecklare tar med sig kundernas 
återkoppling till vårt laboratorium och fortsätter att läcka och 
spilla, fånga och innesluta, bygga och demolera tills vi har 
skapat de perfekta lösningarna för dig. 

SANERAR SPILLOLYCKOR 
SEDAN 1985

VILKA VI ÄR

1985  CENTRALA PENNSYLVANIA
New Pig är ett amerikanskt företag 
som startades i staden Tipton i centrala 
Pennsylvania. Vårt företags huvudkontor och 
fabriksanläggning finns kvar där än idag.

1993  EXPANSION TILL EUROPA
1993 etablerade New Pig för första 
gången sin närvaro i Europa med kontor 
och distributionsanläggning i Glasgow, 
Skottland, som levererade till hela 
Storbritannien.

2006  VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄRVARO
2006 hade vi expanderat till att nå över  
70 länder! Mer än 300 000 industri-,  
detaljhandels- och hälsovårdsanläggningar  
över hela världen väljer PIG för att lösa sina  
läckage- och spillproblem.

IDAG I SVERIGE
Vårt syfte är att hjälpa dig att hålla din 
arbetsplats ren och säker. Vårt team kan 
och förstår den lokala marknaden och 
introducerar med stolthet våra produkter 
till nya svenska arbetsplatser varje dag.

D I N  R E S U R S  F Ö R  L Ä C K A G E -  O C H  S P I L L P R O D U K T E R

Vätskekontroll/
materialhantering
Skydda avlopp och hantera vätskor 
med vårt PIG-märkta sortiment av 
läckageavledare, lock, blockerare och 
barriärer. Material av högsta kvalitet och 
patenterad design.

Inneslutning
Vi har säkrare, lättare sätt att förvara 
och innesluta nästan alla sorters 
vätska – till och med hälsovådliga 
kemikalier. Inkluderar prisbelönta 
produkter som du bara hittar  
hos PIG.

Absorbenter
Alla sorters vätskor, jobb och 
arbetsplatser – världens ledande 
varumärke absorberar allt. Välj 
mellan ark, rullar, ormar, länsar, 
kuddar, tråg och lösa absorbenter för 
alla sorters tillämpningar.

Torktrasor
Hitta de bästa torktrasorna för 
alla sorters uppgifter – för jobb 
från skrubbande till avdamning. 
Ultrastarka, extrastarka, medelstarka 
samt specialkonstruktioner som 
passar dina behov.

Sida   

Sida 

Sida 

Sida   
Spillsatser
Var förberedd på snabb respons på 
alla sorters spillolyckor med PIG 
Spillsatser, de enda som innehåller 
absorbenter från PIG. Från tunnor på 
hjul till lätthanterliga väskor, våra 
satser passar perfekt för ditt jobb.
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54 Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

MATTAN PIG MATTAN PIG

NÖJ DIG INTE MED MINDRE. VÄLJ DET BÄSTA!
LERA ÄR TUNGT

HYRMATTOR ÄR SMUTSIGA

GRANULAT ÄR BÖKIGA

Bökigt och svårt att bära 
En (1) påse väger upp till 20 kg 
 
Kladdig och tidskrävande att rengöra 
Klumpig, våt lera måste sopas och skyfflas in i sopbehållare vilket 
ödslar värdefull produktivitet 
 
Dyrt 
Absorberar endast en gång (1x) sin egen vikt, och det tunga, bökiga 
avfallet kostar tio gånger (10x) mer för avfallshantering 

Dammigt 
Att andas in lerdamm innebär hälsorisker 
 
Potentiella skador på golven 
Grovt granulärt material kan skada dyra, belagda industrigolv och 
fastna i maskiner

Kan förorenas med metall 
Tungmetaller och metallflis kan fastna på händer eller hamna i 
ögon eller munnar 

Inte miljövänligt 
Kräver aggressiva tvättmedel för rengöring 
 
Risk att snava och falla 
Tjocka mattmaterial blockerar hjulen på utrustning och skapar 
snubblingsrisker 
 
Dyrt 
Höga ersättningskostnader när mattorna skadas, förloras eller 
kastas bort

Ineffektivt 
Kräver stor arbetsinsats för att använda   
 
Bortkastad produkt 
Du häller vanligen mer än du behöver 
 
Lämnar avtryck i hela anläggningen 
Fastnar i skor, maskiner, produkter och på golvet, så du måste  
städa mer 
 
Kan bara användas när en spillolycka skett 
Lämpar sig inte för förebyggande användning

När du handskas med läckor och spill vill du ha snabb, effektiv respons. Du vill ha mattan Pig! Medan andra alternativ för spillsanering skapar 
fler problem för din personal (se Lera, Hyrmattor och Lösa absorbenter till vänster) hanterar mattan Pig spillolyckor fort och effektivt.

MATTAN PIG ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN

DEN ÄR LÄTT
Lättviktig och lätthanterlig 
Kräver varken sopande eller skyfflande!

Effektivt och prisvärt 
Absorberar upp till tio gånger (10x) sin egen vikt – spara stora summor 
genom att använda mindre produkt och betala mindre i avfallshantering

Dammfritt 
Lämnar inget damm eller farliga partiklar i luften efter sig

Säkert för golven 
Icke-nötande; skadar inte lackade golv eller dyra maskiner

DET ÄR RENT
100 % polypropen 
Materialet är säkert att hantera och kommer varken att rivas eller slitas itu, 
inte ens när det är vätskefyllt

Tunn matta som är superabsorberande 
Är som bäst när den ligger platt, tack vare överlägsna  
dräneringsegenskaper

DEN ÄR PRYDLIG
Lätt att använda 
Ligger platt och absorberar spillda vätskor. Lyft och kasta bort när den är 
helt vätskefylld

Använd bara så mycket du behöver 
ed lättrivna perforeringar använder du bara så mycket matta som du 
behöver och sparar på så sätt pengar

Bra i preventiva syften 
Kan placeras i områden med hög risk för spillolyckor och läckage för att 
vara förberedd innan en spillolycka sker
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•  Varar dubbelt så länge 
Kraftigare än vanliga mattor – färre byten.

•  8 lagers styrka 
Kommer inte att rivas, gå sönder eller trasas även 
om den är genomblöt.

•  Mycket absorberande 
Finfibrig konstruktion som binder vätskor.

•  Exklusivt gropmönster 
Snabb absorption av vätska ger enkel uppstädning.

•  Lätt att riva av vid perforeringar 
Använd bara det du behöver – mindre avfall.

PIG universell matta 
absorberar allt och 
fungerar överallt.

PIG-mattor i grått döljer smuts och håller golv säkrare 
genom att hantera läckor, droppar och spill. 

Universell matta
För olja, kylvätska, lösningsmedel & vatten

Hur mycket vätska behöver du absorbera?

100 % Polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDELHÖG HÖG

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

STOR VOLYM 
En tung matta 
absorberar mer vätska per 
ark vid stora volymer 
läckage och stora spill.

Sidan 8

LÅG VOLYM
En lätt matta är utmärkt  
för att städa upp efter  
mindre spill.

Sidan 10

Över 

25 %
återvunnet material

MEDELSTOR VOLYM
En medeltung matta  
erbjuder medelstor  
absorption vid dagligt  
underhåll och vanliga jobb.

Sidan 9

Mattor, sockar, kuddar och kärl finns för  
massor av olika typer av vätskor och jobb.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Världens 
ledande  

varumärke för 
absorbenter

•  Det största sortimentet av absorberande 
produkter i unversal-, olje- och Hazmat-versioner.

•  Sedan 1985 har vi tillverkat produkter i toppkvalitet 
som är väl beprövade och prisade världen 
över.

•  Absorbenter tillverkade för att fungera där du 
arbetar – i fabriken, på byggplatsen eller på  
svårtillgängliga platser.

•  Våra experter arbetar ständigt med att uppfinna 
nya lösningar som hjälper dig att arbeta på ett 
renare, tryggare och bättre vis.

PIG absorbenter jobbar lika hårt som du. 
Det är därför är de marknadsledande!
Våra absorbenter presterar och har 
egenskaper du helt enkelt inte hittar 
någon annanstans!

ABSORBENTER PIG UNIVERSELL MATTA

Åtta lager av 100 % polypropen 
gör PIG universell matta till den 
kraftigaste på marknaden.

ÖVRLÄGSEN TEKNIK 
INIFRÅN OCH UT

PIG universella mattor i form av ark och rullar finns på sida 8-13.

Absorptionsalternativ:

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Absorberar de flesta syror, frätmedel 
och okända vätskor.

Absorbenter för kemikalier

Absorberar bränsle och oljebaserade 
vätskor, men inte vatten.

Absorbenter enbart  
för oljaAbsorberar oljor, kylmedel, 

lösningsmedel och vatten.

Universalabsorbenter

Titta på sidor 63-68Titta på sidor 32-49, 54-58, 61-62Titta på sidor 7-31, 50-53, 60-62
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MAT240

PIG® universell matta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 25 cm x 33 cm 100 ark 37,1 l/låda MAT251

38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/låda MAT240*
38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/fp MAT203

38 cm x 51 cm 50 ark 41,8 l/låda MAT170

38 cm x 51 cm 50 ark 41,8 l/fp MAT231

76 cm x 76 cm 50 ark 126,4 l/fp MAT216

PIG® universell matta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 10 cm x 46 m 3 rullar 61,3 l/fp MAT211

25 cm x 46 m 3 rullar 152,4 l/fp MAT229

38 cm x 23 m 1 rulle 37,1 l/låda MAT140

38 cm x 46 m 2 rullar 152,4 l/fp MAT220

61 cm x 46 m 1 rulle 122,6 l/fp MAT202-01

76 cm x 46 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT230*

PIG® universell matta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 38 cm x 51 cm 125 ark  82,3 l/fp MAT412

38 cm x 51 cm 125 ark 82,3 l/låda MAT139

38 cm x 51 cm 100 ark 65,1 l/fp MAT160

38 cm x 51 cm 100 ark 65,1 l/låda MAT154

38 cm x 51 cm 50 ark 32,5 l/låda MAT171

PIG® universell matta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 38 cm x 61 m 2 rullar 161 l/fp MAT263

61 cm x 61 m 1 rulle 128 l/fp MAT185

76 cm x 46 m 1 rulle 120,7 l/fp MAT153

120,7 l/fp 1 rulle 161 l/fp MAT411

PIG tung universell matta
För stora läckor och spill.
Tunga PIG mattor i form av ark och rullar ger längre 
hållbarhet och högre absorption vid krävande uppgifter  
och vid stora saneringar.

PIG medeltung universell matta
Idealisk för dagligt arbete.
Dagliga arbetsuppgifter och rengöring blir lätta med medeltunga  
PIG absorbentmattor i form av ark och rullar. Använd ark för att  
torka upp droppar och suga upp spill. Använd rullar för större ytor  
och översprutning.

Hög 
absorption

Medium 
absorption

Medium 
slitstyrka

*Storsäljare

Behöver du mer information? Se sidan 7. Behöver du mer information? Se sidan 7. 

Universella absorbenter
PIG matta

Universella absorbenter
PIG matta

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Medium 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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PIG® universell matta - ark 
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 38 cm x 51 cm 100 ark 41,8 l/låda MAT155

38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/låda MAT135

38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/fp MAT204*

PIG® universell matta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 25 cm x 31 m 2 rullar 33,4 l/fp MAT226

38 cm x 46 m 1 rulle 37,1 l/låda MAT141

38 cm x 91 m 2 rullar  152,4 l/fp MAT246

50 cm x 46 m 1 rulle 50,3 l/fp MATE250

61 cm x 91 m 1 rulle 122,6 l/fp MAT245

76 cm x 46 m 1 rulle 76,2 l/fp MAT137

76 cm x 91 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT225

Medium 
slitstyrka

Låg 
absorption

PIG universell lättviktsmatta
Perfekt för små avtorkningar.
Idealiskt för små jobb och envisa läckor och droppar. PIG 
lättviktsmattor i form av ark och rullar har samma höga 
absorptionsförmåga, finfibriga konstruktion som våra tyngre mattor.

*Storsäljare

Universella absorbenter
PIG matta

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Behöver du mer information? Se sidan 7. 

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Universalabsorbenter
PIG Universal dubbelpack påfyllning med skåp

200 mattdynor 
ör att skapa vallar och förhindra spridning.

2 mattrullar   
för att täcka stora områden när en spillolycka skett.

40 sockor  
för att skapa vallar och förhindra spridning.

Ge dina anställda snabb, enkel och behändig tillgång 
till materiel i spillbenägna områden. När du köper detta 
dubbelpack absorbenter får du en spillstation, utformad att 
förvara och organisera absorbenterna, helt GRATIS!  

ABSORBENTER SOM INGÅR

2 rullar torktrasor 
för rengöring av arbetsytor, verktyg och händer.

PIG dubbelpack innehåller allt du behöver för att fylla en 
GRATIS spillstation två gånger.

GRATIS SPILLSTATION
VID KÖP AV DUBBELPACK.  BEHÖVS EN 

PLATS ATT LÄGGA ALLT?  

PIG® Universal dubbelpack påfyllning med  
GRATIS PIG® spillstation

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

55cm x 55cm x 180cm 343.8 l KITE287-02

Innehåll KITE297-02:  200 dynor, 2 mattrullar, 40 sockor, 2 rullar torktrasor
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

Påfyllning 171.9 l RFLE267

Innehåll RFLE267 (påfyllning):  100 dynor, 1 mattrulle, 20 sockor, 1 rulle torktrasor
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PIG Rip-&-Fit universell matta
Skräddarsy mattan så att den passar 
ditt utrymme.
Multipla perforeringar gör det möjligt att riva av och anpassa 
mattorna efter ditt utrymme. De har samma kraftiga konstruktion, 
hållbarhet och absorptionsförmåga som traditionella PIG-mattor. 

PIG® Rip-&-Fit® universell matta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 18 m 1 rulle 29,7 l/låda MAT242

38 cm x 46 m 1 rulle 74,3 l/fp MAT243

PIG® plastad universell matta
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 39,5cm x 51 cm 50 ark  43,2 l/fp MAT285

79 cm x 23 m 1 rulle 77,1 l/fp MAT283

PIG plastad universell matta
Hindrar vätska att tränga igenom.
Kraftig matta med en fem millimeter tjock vattentät plastundersida 
som hindrar vätska att nå golv eller arbetsbänkar. Ger ett bättre 
grepp för stabilare fotfäste.

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

Universella absorbenter
PIG Rip-&-Fit matta

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG lockmatta till fat
Håller droppar borta från lock och golv.
Minskar halkolyckor genom att samla upp droppar från kladdiga 
pumpar och skapar en renare och tryggare arbetsplats. Rund 
högabsorberande PIG matta med urklippta sprundhål som passar till 
lock på stålfat.

PIG® lockmatta till 210 liters fat
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG yttre dia. 56 cm 25 ark 26 l/låda MAT208

LÄTT  yttre dia. 56 cm 25 ark 13,2 l/låda MAT244

Hög 
absorption

Låg 
absorption

Universella absorbenter
PIG specialmattor

PIG® Mat Tablet® Pack
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 36 cm x 51 cm 9 block 74,3 l/fp MAT127

PIG Mat Tablet
Praktisk förpackning som  
passar överallt.

Hög 
absorption

Medium 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Alla PIG Barrel Top Mats är 
förpackade i en dispenser som 
monteras på vägg– häng upp 
den var du vill!

Med uppvikbara flikar och bakPage i kartong kan du hänga, 
ställa eller bära detta block var du vill. Varje block innehåller 10 
tungviktiga PIG-dynor. Perforerat vid bindningskanten för  
enkel rivning.

Ange färg

GulGrå

PIG® Absorberande mattrulle i dispenser 
Ange färg: Grå eller gul

 VIKT STORLEK ENHET ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

TUNG 10cm x 46m 1 rulle 20,4  l/fp MAT4150

PIG absorberande mattrulle  
i dispenser
Täcker långa, smala utsprång.
Rullar om 10 cm x 46 m är ideala för att täcka avlånga ytor, 
smala områden eller för att placeras i tråg. Absorberar och 
bevarar läckor och kondensation.

Hög 
absorption



MRFH150

MPFH100

MRFH150

1514 Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG® Essentials Pro universaldynor
VIKT STORLEK ANTAL  ABSORBERAR UPP TILL  ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 100 l/fp MPFH100

PIG® Essentials Pro universalmattrullar
VIKT STORLEK ANTAL  ABSORBERAR UPP TILL  ARTIKEL #

TUNG  38 cm x 46 m 2 rullar 189 l/fp MRFHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 189 l/fp MRFH150

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Universalabsorbenter 
Mattan PIG Essentials Pro

Mattan PIG Essentials Pro
Utmärkt hållbarhet till ett överkomligt pris.
Tätt vävda fibertrådar på liten diameter ökar mattytan och ger god 
mattstyrka och hållbarhet. Detta gör mattan till det perfekta valet för 
krävande arbetsområden. Tungviktig för bästa absorptionsförmåga.

Mattan PIG Essentials 
Pro: Prisvärt val för 
utmärkt hållbarhet.
•  Pålitlig och ekonomisk 

Utmärkt för snabb spillsanering och avfallshantering.

•   Absorberar och behåller  
oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten.

•  Material 
Finfibrig fiberpolypropylen

UTMÄRKT HÅLLBARHET
PIG Essentials Pro är idealisk för krävande arbetsområden.

PIG ESSENTIALS PRO

Mattan Essentials Pro absorberar läckor, dropp 
och spillolyckor för att hålla golv säkrare.

Mattan Essentials Pro
För oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten

Två yttre lager av 
finfibrig polypropylen 
runt en luftig, smältblåst 
mitt.

VAD DEN ÄR GJORD AV

Mattan PIG Essentials Pro
God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden.

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta kan hantera stora 
volymer vätska. 

Mattan PIG Essentials
För snabbt engångsbruk vid rengöring.

INTRODUCERAR
MATTAN PIG ESSENTIALS! 
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PIG® Essentials Plus universaldynor
VIKT STORLEK  ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 110 l/fp MPBH100

LÄTT 38 cm x 48 cm 200 ark  118 l/fp MPBL200

PIG® Essentials Plus universalmattrullar
VIKT STORLEK  ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 209 l/fp MRBHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 209 l/fp MRBH150

LÄTT  76 cm x 91 m 1 rulle 224 l/fp MRBL300

Låg 
absorption

Hög 
absorption

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Medium 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Mattan PIG Essentials Plus
Dränerar fort och klarar av lätt fottrafik.
Ett luddfritt lager spritsbondas till en smältblåst matta, vilket skapar en 
extra stark, snabbabsorberande matta som klarar av stora volymer 
vätska. Håller formen även när den är vätskefylld.

Universalabsorbenter 
Mattan PIG Essentials Plus

SNABBVERKANDE
PIG Essentials Pro absorberar även stora läckage och dropp fort.

PIG ESSENTIALS PLUS

Mattan Essentials Plus
För oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten

INTRODUCERAR
MATTAN PIG ESSENTIALS! 
Mattan PIG Essentials Pro

God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden.

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta kan hantera stora  
volymer vätska.  

Mattan PIG Essentials
För snabbt engångsbruk vid rengöring.

Mattan PIG Essentials 
Plus: Prisvärt val för lätt 
fottrafik.
•  Ekonomisk och snabbabsorberande 

Bra för att hantera stora volymer vätska.

•   Absorberar och behåller  
oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten.

•  Material 
Spritsbondat och smältblåst

Ett topplager av 
spritsbondat tyg binds 
med ultraljud till ett 
undre lager av smältblåst 
absorbent.

VAD DEN ÄR GJORD AV

Mattan Essentials Plus absorberar läckor, dropp 
och spillolyckor för att hålla golv säkrare.



1918

MPH100

MRHS150

MPH100

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Låg 
absorption

Hög 
absorption

PIG® Essentials universaldynor
VIKT STORLEK  ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 108 l/fp MPH100

LÄTT 38 cm x 46 cm 100 ark 74 l/fp MPL200

PIG® Essentials universalmattrullar
VIKT STORLEK  ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  38 cm x 46 m 2 rullar  204 l/fp MRHS150

76 cm x 46 m 1 rulle  204 l/fp MRH150

LÄTT  38 cm x 46 m 2 rullar 151 l/fp MRLS300

76 cm x 46 m 1 rulle 151 l/fp MRL300

Låg  
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Universalabsorbenter 
Mattan PIG Essentials

UTMÄRKT FÖR ALLMÄNT BRUK
Mattan PIG Essentials är effektiv för lätt underhåll och  
snabb rengöring.

PIG ESSENTIALS

Mattan Essentials absorberar läckor, droppar och 
spillolyckor för att hålla golv säkrare.

Mattan Essentials
För oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten

INTRODUCERAR
MATTAN PIG ESSENTIALS!
Mattan PIG Essentials Pro

God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden..

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta klarar av stora  
volymer vätska. 

Mattan PIG Essentials
För snabbt engångsbruk vid spillsanering.

Mattan PIG Essentials: 
Prisvärt val för snabb och 
enkel rengöring.
•  Snabbabsorberande och ekonomisk 

Perfekt för allmänt bruk.

•   Absorberar och behåller  
oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten.

•  Material 
Smältblåst

Ett lager av smältblåst 
polypropylen.

VAD DEN ÄR GJORD AV

Mattan PIG Essentials
För engångsbruk.
Absorberar vid kontakt för snabb respons. Tungviktig och löst  
vävd för att maximera absorberingsförmågan och använda  
mindre matta.



2120

MAT268

MAT116

MAT116

MAT267

MAT117

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG® Ham-0®-matta - ark & rullar – grön
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  41 cm x 51cm 100 ark 98,8 l/ låda MAT268

41 cm  x 46 m 1 rulle 89,7 l/ låda MAT267

81cm x 46 m 1 rulle 179,5 l/ fp MAT269

PIG® Ham-0®-matta - ark & rullar – grå
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  41 cm x 51cm 100 ark 98,9 l/fp MAT117

81 cm x 46 m 1 rulle 179,5 l/fp MAT116

Rulle med plastad undersida 
79 cm x 46 m 1 rulle 153,7 l/fp MAT132

PIG Ham-0-matta
Döljer smuts i kamouflagemönstret.
Absorberad vätska försvinner i ett smutsdöljande 
kamouflagemönster, så att mattan kan ligga kvar längre.  
Tyngden ger längre hållbarhet och större absorptionsförmåga.

Hög 
absorption

Hög 
slitstyrka

Universella absorbenter
PIG Ham-0-matta PIG HAM-O MATTA

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Mattan Ham-O ligger på 
plats längre för att spara 
in på produkt- och 
avfallshantering.
•  Tålig och skrapbeständig  

Tål tung fottrafik.

•   Absorberar och behåller 
oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten.

•  Snabbdränerande 
Spillolyckor försvinner på sekunder.

•  Material 
100% polypropylen.

Absorberar läckor, dropp och spillolyckor i två 
smutsdöljande färger.

Mattan Ham-O
För oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten

PIG HAM-O MAT

ÖVERLÄGSEN TEKNIK PÅ  
IN- OCH UTPAGEN
Åtta lager polypropylen och ett 
spritsbondat topplager ger 
absorberingsförmåga och 
slittålighet.

Nu syns det... men nu är det borta!

Oljiga läckor, dropp och spillolyckor försvinner medan de 
absorberas.

Över 

25 %
återvunnet material



MAT284

MAT2102

MAT2101

MAT2102

?

2322

Universella absorbenter
PIG 4 in 1-matta

Universella absorbenter
PIG Fat Mat superabsorberande matta 

PIG® Fat Mat® superabsorberande matta
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

SUPER 41 cm x 51 cm 50 ark 83,3 l/låda MAT2101

81 cm x 23 m 1 rulle 151,6 l/fp MAT2102

PIG Fat Mat
Dubbelt så tjock med längre hållbarhet
Sexton törstiga lager av 100 % polypropen termiskt bundna till 
en superabsorberande matta. Översta lagret av slitstark 
spunbond ger lång livslängd och hållbarhet.

Hög 
slitstyrka

Extra 
absorption

PIG® 4-in-1® absorberande matta
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ITEM #

MEDIUM 41 cm x 46 m 1 rulle 66 l/fp MAT235

PIG® 4-in-1® absorberande matta i dispenserlåda
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ITEM #

MEDIUM 41 cm x 24 m 1 rulle 34,8 l/låda MAT284*

PIG 4 in 1 matta
Ultimat överpresterare.
Den 8 lager tjocka absorbentmattan i 100 % polypropen 
fungerar som trasa, rulle, socka och torkduk. Tål påfrestningar 
även under intensiv gångtrafik och efterlämnar inga vätske- eller 
fiberrester. Perforerad var 25:e cm för att lätt kunna rivas av.

3 DET ÄR EN SOCKA!

1 DET ÄR EN TRASA!

4 DET ÄR EN TORKDUK!

2 DET ÄR EN RULLE!

Medium 
absorption

Hög 
slitstyrka

*Storsäljare

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Behöver du mer information? Se sidan 7. 

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



MATE916

MAT234

2524

MAT173

MAT209

PIG-mattor för intensiv 
belastning är tillverkade 
för att tåla allt från fötter 
till truckar.

Extra slitstarka PIG-mattor för intensiv belastning klarar både 
gångtrafik och trafik på hjul.

Mattor för intensiv belastning
För olja, kylvätska, lösningsmedel & vatten Välj rätt matta för din arbetsplats.

100 % polypropen
Tillverkad av:

EXTRAHÖGMEDIUMLÅG

Absorptionsalternativ:

PIG ELEFANT-
MATTA
Samma konstruktion 
som PIG-mattan, men 
med sicksacksöm för 
extra hållbarhet vid 
gångtrafik.

Sidan 26

PIG  
TRAFIKMATTA
Vår mest hållbara 
absorberande matta 
absorberar även under 
trucktrafik.

Sidan 27

Vår produktgrupp med mattor för intensiv belastning tar den 
universella PIG-mattan till nästa nivå med uppgraderade 
egenskaper som sicksacksöm och plastad undersida samt 
smältsvetsade och hålstansade lager. Slutresultatet är de 
slitstarkaste mattor som går att köpa.

PIG® allt-i-1-matta
VIKT ANTAL STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  10 ark 81 cm x 150 cm 58,5 l MATE916

MATE916 inkluderar: 1 - 91 cm x 163 cm dämpande mattunderlag

TUNG  10 ark 81 cm x 150 cm 58,5 l/fp RFLE906

HEAVY 10 ark 81 cm x 300 cm 117,1 l MATE917

MATE917 inkluderar: 1 - 91 cm x 316 cm dämpande underlag

TUNG  10 ark 81 cm x 300 cm 117,1 l/fp RFLE907

PIG allt-i-1-matta
Trötthetsreducerande och 
absorberande.
PIG allt-i-1-matta är en kombinerad absorberande/
trötthetsreducerande matta med ett dämpande nitrilunderlag 
som håller mattan på plats. Håller golv torrare och säkrare.

Hög 
absorption

Hög 
slitstyrka

Slitstyrka:

PIG TRAFIKMATTA

MAT223 har ett plastunderlag 
som hindrar vätska att tränga 
igenom till golvet.

Hullingförsedda nålar 
knyter samman 
polypropenfiber och ger 
längre hållbarhet.

Ytan är 
smältsvetsad för 
överlägsen 
hållbarhet

ÖVERLÄGSEN TEKNIK INIFRÅN OCH UT

PIG ELEFANTMATTA

Åtta lager smältblåst polypropen.

Sicksacksöm ökar 
styrkan.

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

PIG-mattor för hög trafik finns på sidorn 26-27.

25 %
återvunnet material 

(PIG elefantmatta)

MATTOR FÖR INTENSIV BELASTNINGUniversella absorbenter
 

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG® extra slitstark matta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 81 cm x 46 m 1 rulle 139,3 l/fp MAT175

PIG® extra slitstark matta - ark i dispenserlåda
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  41 cm x 51 cm 100 ark 68,7 l/låda MAT173

MEDIUM  41 cm x 51 cm 100 ark 53 l/låda MAT2002

PIG extra slitstarka mattor i ark
Två kraftiga sidor.
Två yttre lager av spunbond gör den här mattan stark nog att inte 
slitas sönder eller fransas av ojämna ytor som skulle förstöra 
traditionella mattor.

Medium 
absorption

Hög 
absorption

PIG® matta för tunga vätskor
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

EXTRA 46 cm x 56 cm 50 ark 182 l/fp MAT209

56 cm x 26 m 1 rulle 208 l/fp MAT210

PIG matta för tunga vätskor
Torkar upp tjocka vätskor.
PIG absorberande matta suger snabbt upp färg, lim, harts och 
andra viskösa vätskor.

Extra 
absorption

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Universella absorbenter
PIG Specialmattor



MAT234

MAT218

MAT223

??MAT286

MAT234

2726

MAT218

MAT223

GRP36200

GRP36200

PIG® elefantmatta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 84 cm x 23 m 1 rulle 45,4 l/fp MAT256

84 cm x 46 m 1 rulle 87 l/fp MAT234

PIG® elefantmatta med plastad undersida - rulle
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 79 cm x 30 m 1 rulle 56,7 l/fp MAT270

PIG® elefantmatta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 42 cm x 51 cm 100 ark 49,2 l/fp MAT286

PIG elefantmatta
Klarar av “tonvis” av trafik.
PIG elefantmatta har sicksacksöm för utmärkt hållbarhet vid 
gångtrafik. Den är högabsorberande och utformad för intensiv 
gångtrafik eller lätt till medelhög trafik på hjul.

PIG Traffic Mat - matta
Tung trafik? Skaffa en slitstark matta!
PIG Traffic Mat-mattor slits inte sönder eller fransar sig ens vid 
trucktrafik. Smältsvetsad och hålstansad för bättre slitstyrka.

PIG® Traffic Mat® absorberande mattor
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 61 cm x 91 m 1 rulle 98,4 l/fp MAT247

91 cm x 46 m 1 rulle 74 l/fp MAT280

91 cm x 91 m 1 rulle 148 l/fp MAT218

Hög 
slitstyrka

Medium 
absorption Medium 

absorption
Extra 
slitstyrka

Ett plastunderlager hindrar vätska att 
tränga igenom till golven och ger bättre 
grepp.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Universella absorbenter
PIG Traffic Mat - matta

Universella absorbenter
PIG elefantmatta

Behöver du mer information? Se sidan 25. Behöver du mer information? Se sidan 25.

PIG® Traffic Mat® absorberande matta  
med plastad undersida

VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 91 cm x 30 m 1 rulle 49 l/fp MAT223

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Golvmattan PIG® Grippy®

VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 91 cm x 30 m 1 rulle 43,5 l/fp GRP36200

Polyesterbaksida

Självhäftande 
baksida

Den självhäftande golvmattan PIG Grippy® har ett starkt fäste, men 
lyfts med lätthet. Kommer varken att flytta sig eller veckla ihop sig.



MAT32100

MAT32100

2928

MAT1625

MAT32100

100 % polypropen
Tillverkad av:

PIG Grippy-matta Ligger kvar vad som än händer!®  
Varken veckas, rullar eller flyttar sig. Efterlämnar inga avtryck.

Grippy absorberande matta
För olja, kylvätska, lösningsmedel & vatten

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

PIG® Grippy® absorberande matta
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 41 cm x 61 cm 10 ark 3,8 l/f MAT3200

41 cm x 7,6 m 1 rulle 5 l/fp MAT1625

41 cm x 15 m 1 rulla 9,8 l/fp MAT1650

81 cm x 15 m 1 rulle 19,9 l/fp MAT3250

81 cm x 30 m 1 rulle 39,7 l/fp MAT32100*

PIG® Grippy® droppmatta för verkstad
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 81 cm x 102 cm 1 rulle 1,3 l/fp MAT3251

PIG Grippy  
absorberande matta
Ligger kvar oavsett vad!
En specialutformad heltäckande matta med självhäftande 
undersida som håller den på plats och förhindrar att den viker 
sig, glider eller blåser bort. Den plastade undersidan skapar en 
vätsketät barriär som håller golvet helt torrt.

PIG GRIPPY matta 
med heltäckande 
självhäftande undersida. 
•  Sitter tätt, lämnar inga avtryck 

Behöver varken tejp eller underlag.

•  8 lager finfibrig polypropen 
Absorberar läckor, droppar och översprutning.

•  Ligger platt för att minska risken att snubbla 
Drar inte ihop eller veckar sig.

•  Vätsketät barriär 
Understa lagret håller golvet helt torrt.

•  Sicksacksöm 
Bättre, säkrare grepp.

•  Översta lagret i spunbond 
Står pall för gångtrafik och lätt trafik på hjul.

Undersidan av Grippy® håller mattan på plats medan plast förhindrar 
vätska att tränga igenom till golvet.

Slitstyrka:

EXTRA 

Plastad undersida stoppar vätska 
medan den självhäftande undersidan 
håller tätt utan att lämna avtryck. 
Topplager av spunbond står pall för 
gångtrafik. Sicksacksöm ökar styrkan.

ÖVERLÄGSEN TEKNIK 
INIFRÅN OCH UT

Extra 
slitstyrka

Medium 
absorption

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

*Storsäljare

PIG GRIPPY ABSORBERANDE MATTA Universella absorbenter
PIG Grippy absorberande matta

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Över 

25 %
återvunnet material



BLU100

BLU104

BLU100

BLU100

BLU101

3130

BLU255

Pig Blue-matta
Vår mest absorbenta matta.
FibreFusion®-tekniken i Pig Blue gör att den suger upp mer så du 
använder färre mattor. Använd tung för stora spill och lätt för 
daglig rengöring.

Pig Blue® matta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 15 m 1 rulle 40,4 l/låda BLU108

38 cm x 46 m 1 rulle 122,2 l/fp BLU103

76 cm x 46 m 1 rulle 242,5 l/fp BLU102

LÄTT 38 cm x 46 m 1 rulle 77,7 l/fp BLU105

76 cm x 46 m 1 rulle 155,4 l/fp BLU104

Pig Blue® matta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 50 ark 64,5 l/låda BLU106

38 cm x 48 cm 100 ark 129 l/låda BLU101

LÄTT 38 cm x 48 cm 50 ark 45,5 l/låda BLU107

38 cm x 48 cm 100 ark 91 l/låda BLU100

Hög 
absorption

75 %
återvunnet 
material

Tillverkad av:

EXTRAHÖGMEDIUMLÅG

Absorptionsalternativ:

Slitstyrka: 
Låg 
slitstyrka

Medium
slitstyrka

Hög 
slitstyrka

PIG Blue-matta  
hanterar lätt stora  
volymer vätskor.
•   Maximal absorptionsförmåga 

Suger upp mer så du använder färre mattor vid stora spill.

•   Inga läckande zoner 
Inga svaga punktar ger jämnare absorption.

•   Håller ihop 
Faller inte ens isär när den är genomdränkt.

•  Miljövänlig 
Innehåller 75 % återvunna fiber.

PIG Blue universell matta
För olja, kylvätska, lösningsmedel & vatten

FibreFusion® innebär att naturliga 
och syntetiska fiber smälts 
samman för att skapa större 
absorptionsförmåga, bättre styrka 
och kraftigare tjocklek.

ÖVERLÄGSEN TEKNIK 
INIFRÅN OCH UT

Suger upp mer så du använder färre mattor vid stora 
spill och höga volymer läckage.

Hur mycket vätska behöver du absorbera?

STOR VOLYM 
En tung matta 
absorberar mer vätska per 
ark vid stora volymer 
läckage och spill.

LÅG VOLYM
En lätt matta är idealisk 
för dagligt arbete och 
rengöring.

Använd Pig Blue för underhåll och konstanta läckage. Större 
absorptionsförmåga innebär färre byten.

Låg 
absorption

ÅTERVUNNA OCH 
SYNTETISKA FIBER 

PIG BLUE-MATTA

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Universella absorbenter
Pig Blue-matta

Låg 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Pig Blue® absorberande fatlocksmatta
VIKT ANVÄND MED ENHET ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

LÄTT 210 l Stålfat 25 dynor 22,3 l/påse BLU255



MAT403

MAT425

MAT401

3332

MAT403

PIG oljematta absorberar endast oljebaserade vätskor 
och varar dubbelt så länge som vanliga absorbentmat-
tor, vilket innebär färre byten.

Oljematta
För oljor och oljebaserade vätskor

Hur mycket vätska behöver du absorbera?

PIG® vit oljematta -  
ark i dispenserlåda

 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 8 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/låda MAT440

PIG® vit oljematta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 51 cm 50 ark 41,8 l/fp MAT415

38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/fp MAT403*

PIG® vit oljematta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m  2 rullar 152,4 l/fp MAT425

61 cm x 46 m 1 rulle 122,6 l/fp MAT424

76 cm x 46 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT401

PIG Tung oljematta
Fantastisk vid sanering  
av stora volymer.
Ekonomisk när du endast behöver absorbera olja.  
PIG oljematta absorberar och binder olja och  
oljebaserade vätskor utan att absorbera en  
droppe vatten.

PIG oljematta absorberar  
olja och stöter bort vatten.
•  Absorberar och binder oljebaserade vätskor, 

smörjmedel och bränsle, men absorberar inte en 
droppe vatten 
Flyter på vatten.

•  Marknadens starkaste matta 
Rivs inte i sönder eller fransar sig.

•  Exklusivt gropmönster 
Suger snabbt upp vätska i hela mattan.

•  Högabsorbent, finfibrig konstruktion 
Efterlämnar varken vätska eller fiberrester.

•  Två färger 
Vit avslöjar läckor. Brun döljer smuts.

•  Statiskt dämpande variant 
Absorberar bränsle och lösningsmedel. Bevisat statiskt dämpande.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

EXTRA

Hög 
absorption

Medium 
slitstyrka

Åtta lager 100 % polypropen 
gör PIG oljematta till den 
starkaste på marknaden.

ÖVERLÄGSEN TEKNIK 
INIFRÅN OCH UT

STOR VOLYM 
En tung matta 
absorberar mer vätska per 
ark vid stora volymer 
läckage och spill.

Sidorna 33 & 38

MEDELSTOR VOLYM
En medeltung matta 
erbjuder medelstor absorption  
för dagligt underhåll och  
vanliga jobb.

LÅG VOLYM
En lätt matta är utmärkt 
för att städa upp efter 
mindre spill.

Den lysande vita färgen visar tydligt absorberad olja och 
uppmärksammar maskinläckor.

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:
Sidorna 34 & 39

Sidorna 35 & 39

*Storsäljare

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG OLJEMATTA Oljeabsorbenter
PIG vit matta

PIG oljemattor finns på sidorna 33-35, 38-39.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



MAT460

MAT423

?

MAT460

MAT460

MAT461 ?

MAT423

MAT485

MAT419

3534

PIG® vit oljematta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 38 cm x 51 cm 125 ark 82,3 l/fp MAT460

PIG® vit oljematta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 76 cm x 61 m 1 rulle 161 l/fp MAT461

PIG® vit oljematta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 50 cm x 46 m 1 rulle 50,3 l/fp MATE450

76 cm x 46 m 1 rulle 76,2 l/fp MAT462

76 cm x 91 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT419

PIG® vit oljematta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/fp MAT423

PIG® vit oljematta - ark i dispenserlåda
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/låda MAT485

Låg 
absorption

Medium 
slitstyrka

PIG medeltung oljematta
För dagligt arbete och rengöring.
Vår mest kostnadseffektiva matta när du bara behöver absorbera 
oljebaserade vätskor. Exklusivt gropmönster ger snabbare 
uppsugning av oljevätskor genom mattan så att det går fortare att 
städa upp.

PIG lätt oljematta
Ekonomiskt alternativ vid lätt sanering.
Absorberar och behåller olja och oljebaserade vätskor – men inget 
vatten. Den vita färgen gör det lättare att se absorberad olja och 
uppmärksammar läckage och dropp.

Medium 
absorption

Behöver du mer information? Se sidan 32. Behöver du mer information? Se sidan 32.

MAT460 är utmärkt för att 
fånga upp droppar från verktyg 
och är perforerad så att den lätt 
går att riva av och kan anpassas 
till ditt utrymme.

Medium 
slitstyrka

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Oljeabsorbenter
PIG vit matta

Oljeabsorbenter
PIG vit matta

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



MAT443

MAT542

MAT443
MAT542

3736

KITE487-02

+  

PIG® Rip-&-Fit® vit oljematta - rulle
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 18 m 1 rulle 29,7 l/låda MAT442

38 cm x 46 m 1 rulle 74,3 l/fp MAT443

PIG® Rip-&-Fit® brun oljematta - rulle
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 18 m 1 rulle 29,7 l/låda MAT542

PIG Rip-&-Fit oljematta
Perforerad för att kunna anpassas till ditt utrymme.
Kladdigt oljespill på olikformade ytor är lätta att städa upp med vår  
Rip-&-Fit-matta. Extra perforeringar gör att du kan anpassa mattstorleken.

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

Den bruna 
färgen 
smälter in och 
döljer smuts, 
så att mattan 
kan ligga 
kvar längre.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Oljeabsorbenter
PIG Rip-&-Fit och plastad matta

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

200 dynor  
för att fånga droppar och suga upp spillolyckor.

2 mattrullar  
för att täcka stora områden när en spillolycka skett.

60 sockor  
för att skapa vallar och förhindra spridning.

Ge dina anställda snabb, enkel och behändig tillgång 
till materiel i spillbenägna områden. När du köper detta 
dubbelpack absorbenter får du en spillstation, utformad att 
förvara och organisera absorbenterna, helt GRATIS!  

ABSORBENTER SOM INGÅR

2 rullar torktrasor  
för rengöring av arbetsytor, verktyg och händer..

PIG dubbelpack innehåller allt du behöver för att fylla en 
GRATIS spillstation två gånger.

Absorbenter enbart för olja
PIG dubbelpack påfyllning för enbart olja med skåp

GRATIS SPILLSTATION
VID KÖP AV DUBBELPACK.  BEHÖVS EN 

PLATS ATT LÄGGA ALLT?    

PIG® dubbelpack påfyllning enbart för olja med 
påfyllning och GRATIS PIG® Spill Station Cabinet

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

55cmx 55cm x 180cm 343,8 l KITE487-02

Innehåll KITE497-02: 200 dynor, 2 mattrullar, 60 sockor, 2 rullar torktrasor
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

Påfyllning 247.6 l RFLE467

Innehåll RFLE267 (påfyllning): 100 dynor, 1 mattrulle, 30 sockor, 1 rulle torktrasor



MAT530 MAT504

MAT540

MAT520

? ?

MAT501

MAT502

3938

MAT544

MAT544

MAT508

PIG® brun oljematta - ark  
i dispenserlåda

 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/låda MAT540

PIG® brun oljematta - rullar
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 152,4 l/fp MAT520

76 cm x 46 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT530

PIG® brun oljematta - ark
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/fp MAT503 

PIG® brun oljematta - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 76 cm x 61 m 1 rulle 161 l/fp MAT501

LÄTT 76 cm x 91 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT525

PIG® brun oljematta - ark
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 38 cm x 51 cm 125 ark 82,3 l/fp MAT502

LÄTT 38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/fp MAT504

Medium 
absorption

Låg 
absorption

Medium 
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

PIG slitstark brun oljematta 
Döljer smuts från oljespill.
Brun färg döljer absorberade oljevätskor vilket gör att mattan 
kan ligga längre. Den slitstarka modellen klarar krävande och 
stora volymer spill.

PIG lätta och medeltunga bruna oljemattor
För inom- och utomhus bruk.
Absorberar och binder olja och oljebaserade vätskor – men inget vatten.  
Den bruna färgen är lämplig för användning både inom- och utomhus.  
Den döljer smuts så att mattan kan ligga längre.

Oljeabsorbenter
PIG brun matta

Oljeabsorbenter
PIG brun matta

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Behöver du mer information? Se sidan 32.  Behöver du mer information? Se sidan 32.  

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG® Brown fatlocksmatta enbart för olja
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 56 cm i diameter 25 dynor 26 l/påse MAT508 

PIG® Brown fatlocksmatta enbart för olja
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

LÄTT 56 cm i diameter 25 Pads 26 l/påse MAT544



OPFH100

4140

ORFHS150OPFH100

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Medium 
slitstyrka

Hög 
absorption

PIG® Essentials Pro-dynor för enbart olja
VIKT STORLEK ANTA ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 100 l/fp OPFH100

PIG® Essentials Pro-mattrullar för enbart olja
VIKT STORLEK ANTA ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 189 l/fp ORFHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 189 l/fp ORFH150

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Mattan PIG Essentials Pro:  
Prisvärt val för utmärkt 
hållbarhet.
•  Ekonomisk för områden med hög trafik 

Använd nära maskiner och monteringsband.

•   Absorberar och behåller  
bränsle och oljebaserade vätskor, men inte vatten.

•  Material 
Finfibrig fiberpolypropylen

UTMÄRKT HÅLLBARHET
PIG Essentials Pro är stark och absorberande för effektiv sanering.

PIG ESSENTIALS PRO

Mattan Essentials Pro absorberar läckor, dropp 
och spillolyckor för att hålla arbetsplatser säkrare.

Mattan Essentials Pro
För oljor, inte vatten

INTRODUCERAR
MATTORNA PIG ESSENTIALS!

Mattan PIG Essentials Pro
God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden.

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta klarar av stora volymer 
vätska. 

Mattan PIG Essentials
Effektiv sanering av enbart olja på vatten.

Mattan PIG Essentials Pro
Kontrollera olja under maskiner.
Tätt vävda fibertrådar på liten diameter ökar mattytan och ger god 
mattstyrka och hållbarhet. Detta gör mattan till det perfekta valet 
för krävande arbetsområden.  

Absorbenter enbart för olja
Mattan PIG Essentials Pro

Två yttre lager av 
finfibrig polypropylen 
runt en luftig, 
smältblåst mitt.

VAD DEN ÄR GJORD AV



4342

OPBH100

ORBH150

OPBH100
Låg 
absorption

Hög 
absorption

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

PIG® Essentials Plus dynor för enbart olja
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG  38 cm x 48 cm 100 ark 110 l/fp OPBH100

LÄTT  38 cm x 48 cm 200 ark 118 l/fp OPBL200

PIG® Essentials Plus mattrullar för enbart olja
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 209 l/fp ORBHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 209 l/fp ORBH150

LÄTT 76 cm x 91 m 1 rulle 224 L/Bag ORBL300

Medium 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Absorbenter enbart för olja
Mattan PIG Essentials Plus

LISKT FÖR VARDAGSBRUK
Slitstarkt topplager är perfekt för rengöring av små delar.

PIG ESSENTIALS PLUS

Mattan Essentials Plus absorberar läckor, dropp 
och spillolyckor för att hålla arbetsplatser säkrare.

Mattan Essentials Plus
För oljor, inte vatten

INTRODUCERAR
MATTORNA PIG ESSENTIALS!

Mattan PIG Essentials Pro
God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden.

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta kan hantera stora volymer 
vätska.

Mattan PIG Essentials
Effektiv sanering av enbart olja på vatten.

Mattan PIG Essentials 
Plus: Prisvärt val för lätt 
fottrafik.
• Ekonomisk och snabbabsorberande 
 Bra för att hantera stora volymer vätska.

• Absorberar och behåller  
 bränsle och oljebaserade vätskor, men inte vatten.

• Material 
 Spritsbondat och smältblåst.

Ett topplager av 
spritsbondat tyg 
binds med ultraljud 
till ett undre lager av 
smältblåst absorbent.

VAD DEN ÄR GJORD AV

Mattan PIG Essentials Plus
Snabb absorbering av stora volymer.
Smältblåst polypropylenlager skapar ett högt ytområde för snabb 
absorption, ett spritsbondat lager ger styrka och smältblåsta polyfibrer 
skapar ett luftigt lager som absorberar stora volymer oljiga vätskor. 
Luddfritt. 



4544 Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Låg 
absorption

Hög 
absorption

PIG® Essentials dynor för enbart olja
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 126 l/fp OPH100

LÄTT 38 cm x 48 cm 200 ark 135 l/fp OPL200

PIG® Essentials mattrullar för enbart olja
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 240 l/fp ORHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 240 l/fp ORH150

LÄTT 38 cm x 91 m 2 rullar  257 l/fp ORLS300

76 cm x 91 m 1 rulle 257 l/fp ORL300

Låg  
slitstyrka

OPH100

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Mattan PIG Essentials
Absorbera stora volymer oljespill.
Den smältblåsta mattan fungerar lika väl på land som på vatten och 
flyter när den är fylld med vätska. Dränerar vid kontakt och 
absorberar enbart oljor och andra kolväten.

Absorbenter enbart för olja 
Mattan PIG Essentials

BRA FÖR UTOMHUSBRUK
Snabb, effektiv sanering av spillolyckor med höga volymer på land 
eller vatten.

PIG ESSENTIALS

Mattan Essentials absorberar läckor, dropp och 
spillolyckor för att hålla arbetsplatser säkrare.

Mattan Essentials
För oljor, inte vatten

INTRODUCERAR
MATTORNA PIG ESSENTIALS!

Mattan PIG Essentials Pro
God mattstyrka och hållbarhet för krävande 
arbetsområden.

Mattan PIG Essentials Plus
Snabbabsorberande matta kan hantera stora volymer 
vätska.

Mattan PIG Essentials
Effektiv sanering av enbart olja på vatten.

Mattan PIG Essentials: 
Prisvärt val för snabb och 
enkel rengöring.
• Snabbabsorberande och ekonomisk 
 Perfekt för allmänt bruk med enbart oljor.

•   Absorberar och behåller  
oljor, kylmedel, lösningsmedel och vatten.

• Material 
 Smältblåst

Ett lager av smältblåst 
polypropylen.

VAD DEN ÄR GJORD AV

ORH150

OPL200



MAT4101

MAT4101

MAT437

MAT4102

MAT436

MAT437

MAT435

MAT484

?

4746

PIG® Fat Mat® superabsorberande oljematta
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

EXTRA 41 cm x 51 cm 50 ark 83,3 l/låda MAT4101

81 cm x 23 m 1 rulle 151,6 l/fp MAT4102

PIG® Ham-O® oljematta - rulle
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 41 cm x 46 m 2 rullar 179,5 l/fp MAT436

81 cm x 46 m 1 rulle 179,5 l/fp MAT437

PIG Fat Mat superabsorberande matta
Dubbelt så tjock för stora saneringar.
Sexton lager 100 % polypropen som absorberar stora mängder oljevätskor  
utan att ta upp vatten. Håller längre och klarar intensiv gångtrafik.

PIG Ham-0 oljematta
Översta lagret döljer oljeläckage och droppar.
Kraftig matta som absorberar olja och oljebaserade produkter. Absorberar inte 
vattenbaserade vätskor. Smuts smälter in i mönstret så mattan kan ligga längre.

Extra 
absorption

Hög 
slitstyrka

Hög 
absorption

Hög 
slitstyrka

PIG® 4-in-1® oljematta  
i dispenserlåda

VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM  41 cm x 24 m 1 rulle 34,8 l/låda MAT484

PIG 4 in 1 oljematta
Fyra produkter i 1!
Använd som torkduk vid droppande olja och oljespill. Rulla ut för att 
täcka större områden. Vik längs perforeringar för att forma en tjock 
socka. Riv av och använd som en luddfri trasa.

PIG® 4-in-1® oljematta
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

MEDIUM 41 cm x 46 m 1 rulle 66 l/fp MAT435

Medium 
absorption

Hög 
slitstyrka

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Oljeabsorbenter
PIG 4-in-1 matta

Behöver du mer information? Se sidan 32.  

3 DET ÄR EN SOCKA!

1 DET ÄR EN TRASA!

4 DET ÄR EN TORKDUK!

2 DET ÄR EN RULLE!

Oljeabsorbenter
PIG Fat Mat superabsorberande matta och Ham-0-matta

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



MAT214

MAT402

MAT214

?

4948

SKM700 SKM701

SKM701

PIG® Stat-Mat® - ark
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 51 cm 50 ark 41,8 l/fp MAT414

38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/fp MAT214*
LÄTT 38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/fp MAT215

PIG® Stat-Mat® - rulle
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 76 cm x 46 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT402

PIG Stat-Mat 
Absorberar tryggt bränsle och 
lösningsmedel.
Specialbehandlad för att minska risken för elektrostatisk urladdning.  
Förpackad i statiskt avledande förpackningar för att förhindra att statisk 
laddning byggs upp. Uppfyller NFPA 99 standarder för statiskt sönderfall  
och ytresistans.

Hög 
absorption

Låg 
absorption

Medium 
slitstyrka

Klä hyllorna där du lagrar brandfarliga vätskor för att minska risken för 
statisk urladdning.

*Storsäljare

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Oljeabsorbenter
PIG  Stat-Mat 

Behöver du mer information? Se sidan 32. 

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Absorbenter enbart för olja
PIG statiskt avledande sockor

Du kan följa föreskrifter och regler, förbinda och jorda 
vartenda tank, bränslepump och container men ett enkelt 
faktum kvarstår: statisk elektricitet döljer sig rakt framför 
en och allt som krävs är en gnista för att katastrofen ska 
vara ett faktum – speciellt när det skett en spillolycka.  

Bränslepåfyllning och vätskeöverföring orsakar spillolyckor, så det 
är logiskt att använda absorbenter i dessa områden för att följa 
miljönormer. Problemet med konventionella oljeabsorbenter är att 
de är tillverkade av plasten polypropylen och därmed bär på en 

ÄR ALLT SOM KRÄVS
EN GNISTA 

PIG statiskt avledande sockor 
Den enda socka som har bevisats vara  
statiskt avledande.
Specialbehandlade för att reducera risken för elektrostatisk urladdning. Absorberar 
och behåller oljebaserade lösningsmedel och bränslen – inklusive aceton, bensen, 
bensin, toluen, xylen, mineralsprit och jetbränslen – men inte vatten. Möter 
standarden NFPA 99 från amerikanska brandskyddsförbundet för statisk 
avklingning och ytresistivitet.

PIG® statiskt avledande absorberande sockor
STORLEK ENHET ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

8 cm x 122 cm 12 sockor 45,4 l/förpackning SKM700

8 cm x 3m L 6 sockor 57 l/förpackning SKM701

statisk laddning. Oberoende testning visar att dessa absorbenter 
kan bära på laddningar stora nog att orsaka en explosion bara 
genom att dra ut dem ur påsen. Därför innebär det stor fara 
för människor att använda konventionella oljeabsorbenter runt 
lättantändliga vätskor.

Det enda sättet att vara säker på att en absorbent är säker 
att använda runt brandfarligt material är att använda en som 
är specifikt utformad för statisk avklingning och ytresistivitet, 
som PIG:s statiskt avledande sockor, dynor och rullar!

Även frakt och lasthantering innebär stor potential för att orsaka 
friktion mellan plastpåsar och absorbenterna inuti, vilket resulterar 
i statisk laddning. PIG Stat-Mat är förpackad i ljusrosa, statiskt 
avledande plast som liknar paketeringen som används för att 
skydda mikroledare och elektronik från statisk laddning.



 

404 

?

PIG220

404

4048

PIG212

SKM210

SKM500

SKM600

5150

OB20X6

BOM203

Universella sockor Oljesockor Oljelänsar

Original
Kostnadseffektiv - har 
en högabsorberande 
majskolvsfyllning.

Sheen Clean
Fyllning av återvunnen 
cellulosa och sampolymer 
absorberar tunna  
flytande lager olja.

Underhåll
Fyllning av återvunnet 
tidningspapper 
absorberar olja och 
lösningsmedel.

Olja
Fyllning av hydrofobisk 
cellulosa binder och 
absorberar oljebaserade 
vätskor.

PIG Blue
Vår bästa 
fördämningssocka 
innehåller vermiculit,  
som är en  
snabbverkande absorbent.

Spaghetti
Nät- och trådfyllning drar in tjock olja

Olja
Strimlad polypropenfyllning absorberar 
och binder olja på land eller i vatten.

Super
Högabsorberande 
fyllning av 95% 
återvunnen cellulosa  
är fantastisk  
vid stora läckage.

SOCKA
Använd en socka för mindre 
oljebaserade spill eller vid underhåll.

LÄNS
Inringa, absorbera och få kontroll över  
stora oljespill på land eller i vatten.

Behöver jag en  
socka eller en läns?

PIG sockor 
och länsar 
avskärmar och 
absorberar spill.
Kontrollera läckor med PIG:s ormar och 
förhindra att förorenande spillolyckor 
sprider sig med PIG:s länsar. 

Absorberar vatten, olja, kylvätskor och lösningsmedel Absorberar oljor och oljebaserade vätskor, men inte vatten Absorberar olja och oljebaserade vätskor, men inte vatten

PIG Clip-&-Fit sockor
Skräddarsy dina sockor!
Använd Clip-&-Fit klippbara ormar för att skapa en anpassad 
originalsocka på bara några sekunder. Inkluderar 100 band för 
att tillverka 50 anpassade ormar.

PIG® Clip-&-Fit® absorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

5 cm dia x 37 m 1 styck 30 l/låda PIG219

8 cm dia x 37 m 1 styck 57 l/låda PIG220Behöver du mer information? Se sidan 50. 

PIG® original absorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

5 cm dia x 107 cm 60 styck 56,8 l/låda PIG205

8 cm dia x 2,4 m 16 styck 52 l/låda PIG209

8 cm dia x 61 cm 36 styck 29,8 l/låda PIG218

8 cm dia x 107 cm 12 styck 22,7 l/låda PIG237

8 cm dia x 107 cm 20 styck 38 l/låda 204

8 cm dia x 107 cm 40 styck 76 l/låda 404*
*Storsäljare

PIG ABSORBERANDE SOCKOR & LÄNSAR Universella absorbenter
PIG sockor

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG original sockor
Skydd mot dagliga läckage.
PIG original sockor smiter åt hörn och placeras runt 
maskinfundament för att absorbera olja, kylvätska, 
lösningsmedel och vatten.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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PIG202
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PIG214

5352

PIG105 PIG233

Universella absorbenter
PIG sockor

Absorbenter
PIG specialsockor

PIG® SAP sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 122 cm 40 styck 228 l/låda PIG233

PIG superabsorberande sockor
Våra mest absorberande sockor.
Formbara sockor som smiter åt hörn och väggar. De suger upp 
nästan dubbelt så mycket olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten 
som andra sockor. Perfekta vid stora maskinläckage.

PIG SAP sockor
Absorberar endast vattenbaserade 
vätskor.
Superabsorberande polymer (SAP) suger in upp till 5,7 liter i varje 
socka. Idealiska för att absorbera skärvätska och för att omsluta 
slipmaskiner.

PIG® superabsorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

6 cm dia x 107 cm 35 styck 66,3 l/låda PIG212

8 cm dia x 107 cm 24 styck 91,2 l/låda PIG210

8 cm dia x 53 cm 48 styck 91,2 l/låda PIG211

8 cm dia x 213 cm 12 styck 91.2 L/Box PIG214

PIG® superabsorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

3,8 cm dia x 74 cm 50 styck 34,1 l/låda MA1097

8 cm dia x 61 cm 55 styck 78,1 l/låda PIG201

8 cm dia x 122 cm 12 styck  34 l/låda PIG238

8 cm dia x 122 cm 20 styck 56 l/låda 2048

8 cm dia x 122 cm 40 styck 112 l/låda 4048*
8 cm dia x 3 m 8 styck 56 l/låda PIG202

8 cm dia x 6 m 4 styck 56 l/låda PIG203

13 cm dia x 3 m 4 styck 120 l/låda PIG217

PIG blå socka
Våra tyngsta absorberande sockor.
Extra kompakt konstruktion smiter åt golvet och ligger kvar på 
plats och innesluter spillet. Finkrossad vermiculitfyllning 
absorberar och binder vätska snabbt. Idealiskt för att ringa in 
och fördämma spill.

*Storsäljare

PIG blå socka formar en barriär och förhindrar att spillet sprider sig.

Nyöppnad PIG® 
SAP-socka.

Fyllningen 
expanderar och 
bildar gel när vätska 
absorberas.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Behöver du mer information? Se sidan 50.

Behöver du mer information? Se sidan 50.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG® mögelresistenta absorberande sockor
Ange färg: Blå eller gul

STORLEK ENHET ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm x 122 cm 12 SOCKOR 45.5 l PIG105

PIG mögelresistenta 
absorberande sockor
Kan lufttorkas och återanvändas.
100 % polypropylenskinn och utfyllnad förhindrar tillväxt av 
mögel, till skillnad från absorberande sockor av cellulosa. Ideala 
för placering under frys- och kylskåp, omkringliggande 
utrustning och för att förhindra spridning av spillolyckor.

nge färg:

Blå

Gul



3736

SKM601

SKM203

104PS

SKM403

SKM404

SKM602

5554

SKM405

SKM408

SKM500

SKM210

SKM500

SKM210

Oljeabsorbenter
PIG sockor och skummare

Oljeabsorbenter
PIG sockor

PIG® oljeabsorberande underhållssockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 122 cm 30 styck 113,7 l/låda SKM500

PIG® oljeabsorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 122 cm 12 styck 45,6 l/låda SKM210

PIG® oljeskummare för avlopp
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

46 cm dia x 3,8 cm 30 styck 15 l/låda SKM401

46 cm dia x 8 cm 25 styck 35 l/låda SKM404

46 cm dia x 20 cm 12 styck 81,6 l/låda SKM403

PIG avloppsskummare
Skummar av olja från avlopp, tankar 
eller slagvatten.
Fångar olja, men inget vatten i alla typer behållare med 
vattenbaserad vätska. Lysande vit färg visar enkelt mättnadsnivå.

PIG® skumsocka
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 122 cm 10 styck 38 l/låda 104PS

8 cm dia x 3 m 6 styck 57 l/låda SKM203

PIG oljeabsorberande socka
Den bästa socka du kan köpa för 
utomhusbruk. 
UV-resistent  i upp till ett år. Håller längre än andra 
utomhussockor. Idealisk att använda på land, men den flyter 
även för sanering av oljebaserade vätskor på vatten.

PIG skumsocka
Absorberar ytolja i tankar.
Kemiskt resistent. Stark nog att klara syrebad och fosfattankar. 
Avvisar vattenbaserade vätskor och flyter för att lätt samlas in.

PIG olja  
Underhållssocka
För oljeläckor och spill inomhus.
Tillverkad till 95 % av återvunnet material. Absorberar olja, 
lösningsmedel, livsmedelsolja och andra kolväten, men inte 
vatten. Utformad för allmän daglig användning inomhus.

PIG® Sheen Clean® oljeabsorberande kuddar
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

41 cm x 43 cm 10 styck 37,9 l/låda SKM602

PIG® Sheen Clean® oljeabsorberande sockor 
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 122 cm 12 styck 45 l/låda SKM600

8 cm dia x 3 m 6 styck 56,8 l/låda SKM601

PIG Sheen Clean sockor & 
kuddar
Minimera miljöföroreningar – 
absorbera upp allt vid ett 
vattenburet oljespill.
Varumärkesskyddad fyllning sanerar oljespill och lämnar inga 
rester. Idealisk för långsiktig användning. UV-resistent i upp till 
ett år.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG® vattenabsorbent
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

2,5cm dia x 23 cm 1 styck 89 ml SKM405

4cm dia x 31cm 1 styck 237 ml SKM406

5cm dia x 31cm 1 styck 355 ml SKM407

9cm dia x 31cm 1 styck 1,1 l SKM408

PIG vattenabsorbent
Motverkar frysta bränsleledningar.
Tar bort vatten från bränsletankar, motverkar frysta 
bränsleledningar, fryst bränsle, rost och blockerade filter.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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PIG® spaghetti oljeabsorberande sockor
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 3 m 8 styck 60 l/fp BOM204

8 cm dia x 6 m 4 styck 60 l/fp BOM404

PIG® spaghetti oljeabsorberande länsar
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

13 cm dia x 3 m 4 länsar 90,8 l/fp BOM203

13 cm dia x 6 m 2 länsar 90,8 l/fp BOM403

20 cm dia x 3 m 4 länsar 181,6 l/fp BOM202

20 cm dia x 6m 2 länsar 181,6 l/fp BOM402

Rep som löper längs hela 
nätsäcken skapar 
stabilitet vid utplacering 
och upphämtande.

Finns i olika diameter. 
Välj en läns med större 
diameter för större spill.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Oljeabsorbenter
PIG länsar

Oljeabsorbenter
PIG sockor och länsar

BOM203 
13 cm dia

BOM204
8 cm dia

BOM202 
20 cm dia

PIG® Essentials länsar för enbart olja
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

13 cm dia x 3 m 4 länsar 114  l/fp OB13X3

13 cm dia x 6 m 2 länsars 114  l/fp OB13X6

20 cm dia x 3 m 4 länsar 144  l/fp OB20X3

20 cm dia x 6 m 2 länsar 144  l/fp OB20X6

OB20X6

BOM403

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG spaghettisockor och länsar
Absorberar tjocka oljeutsläpp på vatten.
Nätskinn som är fyllt med spaghettiremsor suger åt sig tjocka 
oljeutsläpp på stilla eller rörligt vatten (inte avsett för bruk på land). 
UV-resistent: flyter för enkel inhämtning.  

Spaghettiremsorna suger åt sig tjocka, 
bensinbaserade vätskor för effektiv 
utsläppssanering.

PIG Essentials länsar för  
enbart olja
Bra för långvarigt bruk på vatten.
Polypropylenlänsar repellerar vatten så all absorberingsförmåga 
garanterat används till olja. UV-behandlad ärm. Behändiga 
kopplingsdon kopplar samman flera länsar.

Använd integrerade kopplingsdon för att koppla samman länsar, för 
att skapa ett inneslutningssystem stort nog att hantera nästan alla 
utsläppsstorlekar.



PIL201PLP201
2410PP

PLP201

5958

RFLE700

FLTE701

FLTE703

PIG kuddar
Perfekta att lägga under en stor läcka eller stoppa 
in på en liten plats med ett konstant droppande.

PIG kärl
Diskreta och spillsäkra kärl fyllda med 

absorberande granulat.

PIG granulat
Säkert, kiselfritt alternativ till lera – lättare 

och mer absorbent.

PIG absorberande granulat 
är renare, säkrare och 
effektivare än lera.
Ibland är det lättast att städa upp med granulat. Med 
lättvikts-, högabsorberande, kemikaliebeständiga alternativ 
täcker vi alla behov! Du behöver ALDRIG använda lera. 

•  Lägg mindre tid och pengar på att sanera spill från olja, 
kylvätska, lösningsmedel och vatten med PIG universellt 
absorberande granulat.

• Vårt oljeabsorberande granulat fungerar perfekt vid sanering 
av oljespill utan att ta upp en droppe vatten.

• PIG HazMat absorberande granulat är speciellt utformade för att 
stå emot korrosionsmedel.

Se sidan 62. Se sidan 62.Se sida 60–61.

Sex anledningar till att sluta använda lera och 
byta till PIG absorberande granulat!

1 4

2 5

3 6

Lera absorberar inte. 
Den blir bara täckt av 
vätska som inte kan 
tränga in.

Lera fastnar på skorna 
och sprids ut på hela 
arbetsplatsen.

Lera är tungt: En säck 
kan väga 18–22kg – och 
det är tungt att bära, 
kasta och skyffla ut.

Den är hälsovådligt.  
En del lera innehåller 
kvarts som kan skada 
lungorna.

Den är slipande. 
Gruspartiklar kan 
skada maskindelar.

Avfallshantering av 
lera är dyrt, smutsig 
och arbetsintensivt.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Pig Tråg, lösa absorbenter och kuddar: 
Fler lösningar för spillsituationer.

Absorbenter enbart för olja
Plant Nappy

Förankringsstift för Plant Nappy®

STORLEK ENHET ART.NR.

19cm 4/paket FLTE703

Plant Nappy
Fångar upp oljigt läckage medan 
regnvatten passerar igenom.
Idealisk för utomhusbruk i våta och regniga förhållanden. Innesluter 
utsläpp på byggarbetsplatser eller där maskiner måste stå utomhus. 
Genomtränglig sidovägg innehåller filtertyg som låter vatten passera 
fritt, men inte olja.

Plant Nappy®

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

50cmx 68.5cm x 8cm 2 l FLTE700

Påfyllningsinsats för FLTE700 2 l RFLE700

68.5cm x 100cm x 8cm 4,5 l FLTE701

Påfyllningsinsats för FLTE701 4,5 l RFLE701

137cm x 200cm x 8cm 18 l FLTE702

Påfyllningsinsats för FLTE702 18 l RFLE702

En regnig 
väderprognos är inga 
problem för Plant 
Nappy®!!

Insats för Plant Nappy® 
(säljs separat) kan 
användas för att 
förlänga livslängden.

Förankringsstiften för Plant Nappy® är 
perfekta för blåsiga förhållanden och 
ser till att Plant Nappy är ordentligt 
förankrat i mjuka underlag.

PIG TRÅG, LÖSA ABSORBENTER OCH KUDDAR



PLP213

6160

PIG Grip-Dri
Behåller kornigheten när den är mättad.
Brandhämmande absorbent som är kemiskt neutralt och omedelbart suger 
upp vätskor. Förblir korning och bibehåller vätska även under tung trafik.

PIG Dri absorberande granulat 
PIG Dri absorberande granulat
Ett kvartsfritt alternativ till lera, absorberande granulat av 100 % 
återvunnen PIG Dri är dessutom lättare att hantera och 
snabbtverkande. Perfekt när man vill använda miljövänliga produkter.

PIG Sheen Clean granulat
Städar upp det sista hala lagret.
Städa bort de sista resterna av spillet och förhindra halkolyckor. Ett 
bra sista steg vid en sanering.

PIG® Sheen Clean® granulat  
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

5 kg säck 1 styck 50 30 l/säck PLP900-1

PIG® Dri absorberande granulat
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

18,1 kg säck 1 styck 50 18,9 l/säck PLP213-1

19 cm x 30 cm x 13 cm  4 flaskor — 9,5 l/låda PLP219

Spillpåse 12 — 17 l PLP220

PIG Fire-Dri
Brandsäker och ekologisk absorbent.

PIG® Fire-Dri absorberande granulat
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

6 kg säck 1 styck 70 15 l/säck PLPE270

PIG® Lite-Dri® absorberande granulat
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

10 kg säck 1 styck 65 30 l/säck PLP201

PIG® Grip-Dri absorberande granulat
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

15 kg säck 1 styck 70 19,8 l/säck PLPE260

PIG Lite-Dri granulat 
Absorberar tre gånger så mycket  
som lera!
Innehåller inte kvarts, är icke-slipande, lätt och består av 
100 % återvunnen cellulosa. Suger genast upp vätskan.

PIG oljeabsorberande torv
Både för inom- och utomhusbruk.
Naturlig superabsorberande torvmull suger upp oljebaserade vätskor, 
men inte vatten. Tar till och med upp den tunna ytoljan. Icke-slipande. 
Skadar inte golv och maskiner.

PIG® oljeabsorberande torv 
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

5 kg säck 1 styck 60 30 l/låda PLP404

PIG Crysta-lite 
Prisvärt och inte brännbart.
Ultralätt och kemiskt neutralt granulat vid utsläpp av vatten, olja, 
organiska lösningsmedel och syror. Absorberar flera gånger sin 
egen vikt.

PIG® Crysta-lite absorberande granulat 
STORLEK SÄLJS SOM ANTAL/PALL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

3,5 kg säck 1 styck 70 18 l/säck P45-1

Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel, vatten, syra  
och alkalier.

Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten. Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten.
Absorberar olja, men inte vatten. Absorberar vatten, olja, organiska lösningsmedel och syror.

Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten.Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Absorbenter
PIG absorberande granulat

Absorbenter
PIG absorberande granulat

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG Fire-Dri

Grovkorniga absorbenter, gjorda på harts av trädamm, lämpar sig 
väl för många användningsområden. Lämnar ytor rena, torra och 
säkra. 

OBS: Förpackas enligt volym. Årstidsvariationer kan påverka den förpackade vikten.

NOTE: Packaged by volume; seasonal variance can affect packaged weight.



124CR HR7015
MAT354

PIL205

PIL201

PAN201

PIL4052410PP

6362

PIG HazMat - ark  
och rullar

Ark och rullar finns även i dispenserlåda 
som är lätt att bära med sig och skyddad 

från smuts och fukt.

PIG HazMat-kemiska 
sockor och barriär

Sockor är perfekta vid små spill av 
koncentrerade kemikalier. Spillspärrar är 

perfekta vid stora volymer spill.

PIG HazMat-kemiska 
kuddar

Kuddar med hög kapacitet ökar 
absorptionsförmågan vid akuta spill av 
kemikalier, syror, alkalier eller okända 

vätskor.

• Absorberande sortiment  
Syror, alkalier och korrosionsmedel samt okända vätskor.

• Kemikaliebeständig 
Ingen nedbrytning eller farlig reaktion vid kontakt med  
frätande ämne.

• Starkaste matta 
Rivs, slits eller fransas inte sönder ens när den är mättad.

• Utmärkande rosa 
Rosa är lätt att känna igen för rätt val av absorbent.

OBS! Oberoende tester visar att PIG® HazMat-produkter är kompatibla med och kan absorbera de flesta syror och alkalier. Variation och villkor vid tillämpning av produkten som ligger bortom vår kontroll innebär att New Pig 
inte kan garantera att dessa produkter alltid absorberar i förväntad utsträckning. För att garantera effektiviteten och säkerhet rekommenderar vi att du gör ett kompatibilitets- och absorbtionstest av kemikalierna med  
PIG® HazMat före inköp. Kontakta din lokala återförsäljare om du har frågor eller önskar erhålla ett varuprov.

Se sida 64-65 Se sidan 65 Se sidan 65

Åtta lager av finfibrig 
polypropen specialbehandlad 
för att absorbera frätande 
ämnen gör PIG-mattan till den 
starkaste mattan på 
marknaden!

ÖVERLÄGSEN TEKNIK 
INIFRÅN OCH UT

PIG HazMat kemiska 
absorbenter utmärker sig vid 
kemisk sanering.

PIG® superkuddar
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL

20 cm x 51 cm x 4 cm 14 kuddar 53 l/låda PIL205

PIG® kuddar 
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL

25 cm x 25 cm x 5 cm 40 kuddar 76 l/låda PIL204

43 cm x 53 cm x 5 cm 16 kuddar 121 l/låda PIL201

PIG® kudde i kärl
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL

25 cm x 25 cm x 5 cm 24 kuddar 45,6 l/låda PAN201

PIG® kärl
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL

27 cm x 27 cm x 8 cm 12 kärl 33,6 l/låda 2410PP-01

27 cm x 27 cm x 8 cm 24 kärl 67,2 l/låda 2410PP

PIG® skumkuddar
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL

31 cm x 31 cm x 3 cm 10 kuddar 19 l/låda PIL405

41 cm x 43 cm x 5 cm 10 kuddar 38 l/låda PIL203

PIG kuddar 
Hantera konstanta läckor eller stora spill.
Kuddar är högabsorberande och har stor kapacitet. Ett kärl med kudde 
kan läggas under en maskin eller i ett trångt utrymme. Superkuddar har 
ett sytt ytterlager för extra styrka.

PIG kärl
Droppfångare som inte tippar!
Diskreta, spillsäkra kärl som passar in under krankopplingar, 
ventiler och andra trånga utrymmen. Inpackade absorbenter fångar 
upp och binder droppar.

PIG skumkuddar
Kemikaliebeständig och  
absorberar olja.
Stora ytor, hög kapacitet och snabbabsorberande fyllning suger 
upp olja och avvisar vatten. Flyter så att de är lätta att ta upp.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Absorbenter
PIG kärl och kuddar PIG KEMIKALIEABSORBENTER

Absorberar olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten.

Absorberar olja, kylvätska, 
lösningsmedel och vatten.

Absorberar olja, men inte vatten.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

SYRAUTSLÄPP? TÄNK ROSA.

VÅRA
Till och med 98-procentig 
svavelsyra absorberas till fullo.

DERAS
Starkt frätande vätskor 
samlas i pölar ovanpå.

PIG HazMat överträffar konkurrenterna:



MAT301

MAT354

MAT309 HR7015

124CR

MAT342

MAT342

HA1010

HR7015

6564

MAT3510

PIG® HazMat - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 1 rulle 76,2 l/fp MAT303

76 cm x 46 m 1 rulle 152,4 l/fp MAT309

PIG® HazMat - ark
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 51 cm 50 ark 41,8 l/fp MAT310

38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/fp MAT301

LIGHT 38 cm x 51 cm 200 ark 83,6 l/fp MAT302

PIG HazMat  – ark & rullar
Suger upp koncentrerade kemikalier.
Specialbehandlade för att absorbera höga koncentrationer av syra 
och alkalier.

Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Medium 
slitstyrka

Låg 
absorption

Hög 
absorption

Kemikalieabsorbenter
PIG sockor, kuddar & spillspärrar

PIG® HazMat-kemiska absorberande barriär
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

13 cm dia x 3 m 2 spärrar 68 l/låda HA1010

PIG® HazMat-kemiska absorberande sockor 
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

8 cm dia x 117 cm 12 styck 36 l/låda 124CR

8 cm dia x 3 m 6 styck 45 l/låda PIG301

PIG® HazMat-kemiska kuddar
STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

20 cm x 20 cm x 3 cm 20 kuddar 17,8 l/låda PIL302

20 cm x 20 cm x 3 cm 10 kuddar 8,9 l/låda PIL306

20 cm x 43 cm x 5 cm 10 kuddar 22,5 l/låda PIL307

43 cm x 41 cm x 5 cm 10 kuddar 38 l/låda HR7015

PIG HazMat-kemiska sockor  
och barriär
Stoppar spridning av syror och alkalier.
Använd sockor vid mindre spill av  
koncentrerade kemikalier.  
Spillspärrar fungerar utmärkt  
vid stora volymer spill.

PIG HazMat Rip-&-Fit - rullar
Riv av och montera utan att klippa.
Extra perforeringar gör att mattan kan anpassas till ditt utrymme.
Absorberar ett vitt spektrum av syror, alkalier och okända vätskor.

PIG HazMat-kemiska kuddar
Öka din absorptionsförmåga.
Stora ytor, hög kapacitet och snabbabsorberande fyllning suger 
snabbt upp frätande kemikalier.

PIG® HazMat Rip-&-Fit® - rullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 18 m 1 rulle 29,7 l/låda MAT342

38 cm x 46 m 1 rulle  74,3 l/fp MAT343
Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Kemikalieabsorbenter
PIG-mattor

PIG® HazMat - ark i dispenserlåda
 VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 25 cm x 33 cm 100 ark 31,7 l/låda MAT351

33 cm x 25 cm 100 ark 37,1 l/låda MAT3510

38 cm x 51 cm 100 ark 83,6 l/låda MAT354

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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CPFH100 CRFH150

CPFH100

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

100 % polypropen
Tillverkad av:

LÅG MEDIUM HÖG

Absorptionsalternativ:

Hög  
slitstyrka

Extra  
slitstyrka

Låg  
slitstyrka

Medium 
slitstyrka

Slitstyrka:

EXTRA

Hög 
absorption

PIG® Essentials Pro kemiska dynor
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 48 cm 100 ark 100 l/fp CPFH100

PIG® Essentials Pro kemiska mattrullar
VIKT STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

TUNG 38 cm x 46 m 2 rullar 189 l/fp CRFHS150

76 cm x 46 m 1 rulle 189 l/fp CRFH150

Kemikalieabsorbenter

Medium 
slitstyrka

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Mattan PIG Essentials Pro: 
Sanerar frätande vätskor.
•  Snabb respons 

Färgkodad för snabb identifiering.

•   Absorberar och behåller 
Syror, frätande och okända vätskor

•  Material 
Finfibrig polypropylen

UTMÄRKT HÅLLBARHET
PIG Essentials Pro är idealisk för krävande arbetsområden.

PIG ESSENTIALS PRO

Mattan Essentials Pro
för syror, frätande och okända vätskor

VAD DEN ÄR GJORD AV

INTRODUCERAR
MATTORNA PIG ESSENTIALS!

Mattan PIG Essentials Pro
Hållbara, luddfria mattor, absorberar syror, frätande 
och okända vätskor

Mattan PIG Essentials Pro
Absorberar frätande vätskor fort.
Tätt vävda topp- och bottenlager ökar mattytan och absorberar 
vätskor vid kontakt. Ett luftigt inre polyfiberlager absorberar stora 
volymer. Gul säkerhetsfärg för nödutryckning vid spillolyckor.

VIKTIGT: Oberoende testning indikerar att PIG® Essentials kemiska absorbenter är kompatibla med och absorberar de flesta syror och 
alkalier. På grund av variationer och villkor för användningsområden som ligger utom vår kontroll kan det inte garanteras att dessa 
produkter kommer att absorbera på ett tillfredsställande sätt för er. För att säkerställa effektivitet och säkerhet, rekommenderar vi att ni 
genomför kompabilitets- och absorberingstest med era kemikalier på PIG® Essentials kemiska absorbenter före inköp. Om ni har frågor eller 
behöver prover att testa, kontakta er auktoriserade distributör.

Två yttre lager av 
finfibrig polypropylen 
runt en luftig, 
smältblåst mitt

Mattan PIG Essentials Pro

Mattan Essentials Pro absorberar läckor, dropp 
och spillolyckor för att hålla golv säkrare.
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KIT318-999

Se sidan 70 Se sidan 70 Se sidan 71-73 Se sidan 73-74

Extra stark
PIG #100 Polerings- & 

torkdukar för 
engångsbruk.

Fantastisk hållbarhet, 
absorptionsförmåga, 

nötningsmotstånd som håller  
hela dagen.

Stark
PIG #70 starka dukar  

för underhåll.
Kraftiga nog att rengöra grova 
maskindelar utan att gå sönder. 

Medelstarka
PIG #40 universella 

torkdukar.
Kombinerar allsidighet, 

absorptionsförmåga och pris.

Special
PIG lätta torkdukar för 

lösningsmedel.

Ekonomiskt alternativ som klarar 
starka lösningsmedel.

#40 & #35 Medelstark balanserar tålighet, 
absorptionsförmåga och kostnad per användning.

#70 Stark ger den extra styrka du behöver för att torka 
av grova delar som växlar och kuggar.

 #100 Extra stark kan användas hela dagen och 
ger bästa motstånd mot nötning och lösningsmedel.
resistance.

PIG torkdukar har 
bästa kvalitet för alla 
jobb från polering till 
grovskrubbning.
Man kan lita på att PIG torkdukar allt ger ett rent och pålitligt 
resultat varje gång. Se tabellen nedan för att välja de torkdukar som 
bäst fyller dina behov.

Titta efter de här symbolerna. Ju högre siffra, 
desto mer kan du förvänta dig av torkduken.

Kemikalieabsorbenter
Neutraliseringsmedel för syra och alkalier

PIG® Inkapslande/neutraliserande mattor  
och sockor

STORLEK ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

28 cm x 30 cm 25 dukar 2,4l/låda MAT304

122 cm dia x 5 cm 4 styck 5,7 l/låda PIG309

PIG syraneutraliserande absorbenter
Absorberar, kapslar in och neutraliserar.
Tre enkla steg i en produkt för säkrare sanering av syraspill. Färgförändringar  
visar olika stadier av processen. Absorberar omedelbart upp till 98 %-ig svavelsyra.

Ampho-Mag 
neutraliseringsmedel
Neutraliserar alkalier  
och syror.
Ändrar omedelbart färg så att du  
tryggt kan ingripa: blått för alkalier,  
rött för syra och gult/grönt när det  
är neutraliserat.

PIG Syraneutraliserande kit
Var förberedd i händelse av syraspill.
Specialdesignat kit fyllt av PIG  
absorbenter för att neutralisera  
och absorbera syrabaserade spill.

PIG® syraneutraliserande Spillkit
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm 15,7 l KIT318-999

Innehåll: 5 mattor, 2 sockor, 2 kuddar, 2 ströare, 2 provisoriska avfallspåsar med 
knytband

Ampho-Mag™ neutraliseringsmedel
STORLEK ANTAL ARTIKEL #

1,4 kg ströare 6/låda PLP217

Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet. Se anmärkning på s. 63 för mer information om kompatibilitet.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG TORKDUKAR

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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PIG® #40 starka torkdukar för underhåll
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

30 cm x 33 cm  50/fp 20 fp/låda dubbelvikta 1000 vit WIP303

30 cm x 33 cm  50/fp 20 fp/låda dubbelvikta 1000 blå WIP304

42cm x 25 cm 125/fp 6 fp/låda popup-bo 750 blå WIP306

42cm x 25 cm 125/fp 6 fp/låda popup-bo 750 vit WIP328*
25 cm x 30 cm 1 035/rulle 1 rulle/låda stor rulle 1035 vit WIP309

PIG® #100 polerings- och torkdukar för engångsbruk
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

33 cm x 33 cm 25/fp 12 fp/låda dubbelvikta 300 vit WIP455

29 cm x 38 cm 475/rulle 1 rulle/låda stor rulle 475 vit WIP456

36 cm x 46 cm 300/fp 1 fp/låda platt box 300 vit WIP950

PIG starka torkdukar
De bästa för dagliga tuffa jobb.
Stark, nästan luddfri och lösningsmedelsbeständig, men skonsam 
mot hud. Använd för att rengöra maskiner och grova delar.

PIG engångstorkdukar
Utmärkta för precisionsrengöring av släta ytor.
Perfekta för polering och borttagning av partiklar efter slipning eller för en sista 
avtorkning före målning. Kan sköljas och återanvändas.

Torkdukar
Extra starka/Starka

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

*Storsäljare

Torkdukar
Kraftiga

PIG #40 universaltorkduk
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

30 cm x 33 cm 56/fp 18 fp/låda dubbelvikta 1 008 blå WIP230

30 cm x 33 cm 56/fp 18 fp/låda dubbelvikta 1 008 vit WIP310

24 cm x 42 cm 75/fp 12 fp/låda popup-box 900 blå WIP231*
24 cm x 42 cm 75/fp 12 fp/låda popup-box 900 vit WIP311

30 cm x 17 cm 415/rulle 2 rullar/låda rulle 830 blå WIP235

30 cm x 17 cm 415/rulle 2 rullar/låda rulle 830 vit WIP238

23 cm x 34 cm  250/rulle 2 rullar/låda centerfeed 500 blå WIP232

23 cm x 34 cm  250/rulle 2 rullar/låda centerfeed 500 vit WIP327

23 cm x 34 cm 225/rulle 1 rulle/låda dispenserlåda 225 blå WIP247

23 cm x 34 cm 225/rulle 1 rulle/låda dispenserlåda 225 vit WIP200

PIG #40 Universaltorkduk
Mångsidig storsäljare som är tålig, men mjuk.
Kan användas för våt- eller torrtorkning vid allt från snabb rengöring till avfettning. Nästan  
ludd- och restfri.

*Storsäljare

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu
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Torkdukar
Kraftiga

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Torkdukar
Kraftiga och lätta

PIG® Parched Piggy torkdukar
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

29 cm x 33 cm 50/fp 18 fp/låda dubbelvikta 900 vit WIP150

33 cm x 20 cm 277/rulle 4 torkdukar/rulle centerfeed 1 108 vit WIP153

23 cm x 41 cm 75/fp 12 fp/låda popup-box 900 vit WIP154

PIG® torkdukar för underhåll
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

30 cm x 33 cm 50/fp 20 fp/låda dubbelvikta 1 000 blå WIP218

23 cm x 43 cm 150/fp 6 fp/låda popup-box 900 blå WIP216

25 cm x 30 cm  275/rulle 6 rullar/låda rulle 1 650 vit WIP229

PIG torkdukar för underhåll
Bra och prisvärd torkduk för daglig användning.
Underhållsdukarna är förstärkta med nylonväv och idealiska för fordonsvätskor.

PIG Parched Piggy torkdukar
Törstiga och starka.
Kunderna älskar Parched Piggy torkdukar för att de är tjocka, mjuka och superabsorberande. Bra 
vid allmän rengöring.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG® lätta torkdukar för lösningsmedel
STORLEK DUK/FP ANTAL/LÅDA MODELL TOTALT ANTAL FÄRG ARTIKEL #

30 cm x 33 cm 50/fp 20 fp/låda dubbelvikta 1 000 vit WIP190

PIG lätta torkdukar
Utmärkta för att torka upp lösningsmedel.
Fri från bindemedel för att användas till lösningsmedel som alkohol och MEK. Nästa luddritt 
material är idealiskt för tryckeriindustrin.
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PIG torktrasor med dubbel textur
Klarar av en lång rad uppgifter.
En slät Page för allmänt bruk och en skrovlig Page för att  
skrubba med. Använd för att torka av grova maskindelar,  
för aggressiv rengöring eller ytförberedelse  
med lösningsmedel.

Torkdukar
Lätta förhållanden och specialbruk SPILLHANTERING

PIG spillhanteringsprodukter kan hjälpa dig att 
förhindra att vätskor släpps ut.

PIG 
brunnsmattor
Förhindrar att spill rinner 
ner i avloppet! Täck över 

och skydda!

PIG spillkit, spärrar, brunnsmattor och barriärer klarar en 
mängd spillhanteringsarbeten.

Hantera spillolyckor med de produkter som 
säljer och tätar bäst och få kontroll över 
spill, skydda avlopp och undvik böter.

•  Endast spillkit från PIG är förpackade med 
världen bästa varumärke för absorbenter.

•   PIG DrainBlocker tätar brunnar för att 
skydda avlopp både inom- och utomhus.

•  PIG SpillBlocker och LeakBlocker 
spillspärrar ger snabbt skydd i akuta 
situationer.

•  PIG Build-A-Berm barriärer kan ge 
permanent skydd runt maskiner som läcker 
eller runt lagerutrymme.

Se sida 89-95Se sida 76-88

PIG spillkit
Från små till stora spill – 

PIG har ett kit för alla 
behov.

Se sida 96-97

PIG 
SpillBlocker  - 
spillspärrar

Leder bort och hindrar upp 
till 17 cm djupt spill från att 

rinna ner i avlopp.

Se sida 95, 98-99

PIG  
Build-A-Berm 
barriärer & 

pluggar
Spärra av läckor och spill 

runt maskiner och försegla 
avlopp under gallret.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG PolyPro torktrasor
Luddfria torktrasor motstår kemikalier, syror och 
alkalier.
Cellulosafria, ultrafina fibrer fäster i varandra och minimerar ludd eller rester på ytor. Idealiska för 
att torka av tryckeriutrustning och att rengöra maskiner och motordelar före montering.

PIG® PolyPro® torktrasor
STORLEK TORKTRASOR/ENHET ENHETER/LÅDA STIL TOTALT ANTAL TORKTRASOR FÄRG ART.NR. #

31cm x 33cm 40/paket 12 paket/låda 1/4-vikt 480 Grå WIP251

PIG® torktrasor med dubbel textur
STORLEK TORKTRASOR/ENHET ENHETER/LÅDA STIL TOTALT ANTAL TORKTRASOR FÄRG ART.NR. #

30cm x 33cm 200/Box 200/förpackning Vikta 200 Vit WIP850

Lätt textur för att 
torka av smutsiga 
ytor.

Slät
Page

Skrovlig 
Page
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Spillkit från PIG är 
förpackade med världen 
bästa absorbenter.

Se sida 78-81 Se sida 82-83 Se sida 84-85 Se sida 86-87

•  Absorbenter i världsklass 
Kit är utrustade med PIG absorbenter specifika för olika typer  
av spill.

•   Olika varianter av behållare 
Utbudet varierar från väskor att snabbt gripa tag i till mobila 
kärror och fullpackade tunnor.

•   Packade för snabb hantering 
Kit är packade i den ordning innehållet behövs för snabb 
hantering och lätt åtkomst.

Det finns PIG kit för spill i alla storlekar.

SPILLKIT
Välj spillkit efter vätska.

  
Kallas även MRO-absorbenter. De suger upp de vanligaste vätskorna: 
olja, kylvätska, lösningsmedel och vatten.

 
PIG HazMat absorbenter är specialbehandlade för att suga upp 
syra, alkalier och okända vätskor.

  
PIG oljeabsorbenter absorberar och binder olja och oljebaserade vätskor 
utan att absorbera en droppe vatten.

OBS! Oberoende tester visar att PIG® HAZ-MAT-produkter är kompatibla med och kan absorbera de flesta syror och alkalier. Variation och 
villkor vid tillämpning av produkten bortom vår kontroll gör att vi inte kan garantera att produkten absorberar i förväntad utsträckning. För att 
garantera effektivitet och säkerhet rekommenderar vi att du gör ett kompatibilitets- och absorbtionstest av kemikalierna på PIG® HAZ-MAT 
före inköp. Kontakta din lokala återförsäljare om du har frågor eller önskar erhålla ett varuprov.

 Universella

Kemikalier

Olja

PIG SPILLKIT

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
Instruktioner för insats vid spillolyckor

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG spillsatser har varierande absorberingsförmåga och ordnas i denna katalog efter förpackningstyp.

PÅSAR MOBILA TUNNOR LÅDOR YTTERHÖLJEN

SPILLINSATS I 
FEM STEG

På vatten
Placera länsar nedströms 
med tillräckligt lös lina att 
kunna flyta fritt eller i en 
vinkel till vattenflödet för att 
leda oljan.

Sätt på korrekt personlig skyddsutrustning.

Lägg sockor överlappande för att innesluta 
utsläppet. Använd flera lager för stora utsläpp.

Placera absorbenter från utPagen och in.

Använd     mattor för maximal täckning,      
kuddar för maximal absorberingsförmåga.

A

Kasta använda 
absorbenter i gula 
påsar.

B
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NPK405

KIT470

 Olja

PIG spillväskor
Kompakt, varselfärgad väska som är lätt att gripa tag i och 
använda. Flexibel och liten nog att få plats bakom sätet på en 
lastbil. Intensiv färg med reflexband.

PIG genomskinliga  
kompakta kit
Kompakta kit i genomskinlig förpackning för hantering av små spill. 
Lätt att inventera, hänga upp och bära. Kardborrestängning ger 
snabb åtkomst till innehållet.

PIG® genomskinliga kompakta kit Spillkit 
Universella

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 7,1 l KITL250

KITL250 innehåll: 8 ark absorbentmattor, 1 kudde, 2 provisoriska avfallspåsar 
med knytband

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 6,8 l KITL450

KITL450 innehåll: 6 ark absorbentmattor, 1 kudde, 2 provisoriska avfallspåsar 
med knytband

 Olja

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 6,7 l KITL350

KITL350 innehåll: 6 ark absorbentmattor, 2 kuddar, 2 provisioriska avfallspåsar 
med knytband

 Kemikalier

PIG® spillväska  
Universella

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 10,4 l KITE251

KITE251 innehåll: 1 socka, 20 ark absorbentmattor, 2 provisoriska avfallspåsar 
med knytband

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 11,3 l KITE451

KITE451 innehåll: 1 socka, 20 ark absorbentmattor, 2 provisoriska avfallspåsar 
med knytband

 Kemikalier
ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 10,4 l KITE351

KITE351innehåll: 1 socka, 20 ark absorbentmattor, 2 provisoriska avfallspåsar  
med knytband

ABSORBERAR UPP TILL 11,3 LABSORBERAR UPP TILL 7,1 L

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet. Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Spillsatser i påse

Spillhantering
PIG Spillsatser i påse

PIG Kits  
i genomskinliga väskor
Kompakt väska med dragkedja upptill. Lätt att förvara. Idealisk för 
fordonspark. Genomskinlig så att det är lätt att kontrollera 
materialet. Packad med PIG absorbenter testade för snabba insatser.

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 18,5 l KIT367

KIT367 innehåll: 3 sockor, 12 ark absorbentmattor, 
2 provisoriska avfallspåsar med knytband

PIG® spillkit i genomskinlig väska
Universell

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 18,5 l KIT274

KIT274 innehåll: 3 sockor, 12 ark absorbentmattor, 
2 provisoriska avfallspåsar med knytband

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 21,3 l KIT470

KIT470 innehåll: 3 sockor, 12 ark absorbentmattor, 
2 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja

 Kemikalier

ABSORBERAR UPP TILL 21,3 L

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

ABSORBERAR UPP TILL 11,2 L

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

 Olja

PIG spillsats för gaffeltruck
Sats med spackel lämpar sig utmärkt för snabb respons på punkterat 
fat eller läckande behållare. Hållbar, väl synlig vinylpåse med säker 
försegling i ”lockstil” med kardborrband. Lätt att öppna, skyddar 
innehållet.

PIG® spillsats för gaffeltruck 
Universella

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 10.2 l NPK205

Innehåll NPK205: 1 socka, 20 dynor, 2 tillfälliga avfallspåsar med band 
1 burk spackel

ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 11.2 l NPK405

Innehåll NPK405: 1 socka, 20 dynor, 2 tillfälliga avfallspåsar med band 
1 burk spackel

 Kemikalier
ANTAL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

1/styck 10.4 l NPK305

Innehåll NPK305: 1 socka, 20 dynor, 2 tillfälliga avfallspåsar med band 
1 burk spackel

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.
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KIT220 KITE250

KITL351

KITE492

ABSORBERAR UPP TILL 54,4 LABSORBERAR UPP TILL 31,6 L

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Spillsatser i påse

Spillhantering
PIG Spillsatser i påse

ABSORBERAR UPP TILL 58,3 LABSORBERAR UPP TILL 38,5 L

PIG akutväskor vid spill
Väska i varselfärg som är vattentät och har handtag för att lätt 
kunna bäras och hängas upp. Kompakt och lätt att förvara – 
perfekt för lastbil. Slitstark väska med kardborrestängning håller 
utrustningen ren och torr.

*Storsäljare

PIG® akutväska vid spill
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

43 cm x 52 cm x 15 cm 34,7 KIT220*
KIT220 innehål: 4 sockor, 28 ark absorbentmattor, 
5 provisoriska avfallspåsar med knytband

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

43 cm x 52 cm x 15 cm 38,5 l KIT420

KIT420 innehål: 4 sockor, 28 ark absorbentmattor, 
5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

43 cm x 52 cm x 15 cm 34,7 KIT320

KIT320 innehål: 4 sockor, 28 ark absorbentmattor, 
5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG saneringsväska  
på kärra
Färgstark väska på kärra redo att rullas ut för en snabb mobil 
insats vid spill. Ekonomiskt kit i hållbar nylonväska med 
kardborrestängning.

PIG® saneringsväska på kärra
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

45 cm x 53 cm x 27 cm 58,3 l KITE250

KITE250 & RFLE250 (Refill) innehåll: 40 ark absorbentmattor, 6 sockor,  
8 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

45 cm x 53 cm x 27 cm 54,3 l KITE450

KITE450 & RFLE450 (Refill) innehåll: 330 ark absorbentmattor, 6 sockor,  
4 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

45 cm x 53 cm x 27 cm 53,7 l KITE350

KITE350 & RFLE350 (Refill) innehåll: 30 ark absorbentmattor, 6 sockor,  
12 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG® Essentials Spillsats med förslutningsclips
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

50 cm x 40 cm x 10 cm 12,8 l KITE291

KITE291 innehåll: 12 ark absorbentmattor, 1 socka, 1 avfallspåse med knytband

50 cm x 40 cm x 10 cm 26,5 l KITE292

KITE292 innehåll: 25 ark absorbentmattor, 2 sockor, 1 avfallspåsar med knytband

Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

50 cm x 40 cm x 10 cm 13,8 l KITE491

KITE491 innehåll: 12 ark absorbentmattor, 1 socka, 1 avfallspåse med knytband

50 cm x 40 cm x 10 cm 28,5 l KITE492

KITE492 innehåll: 25 ark absorbentmattor, 2 sockor, 1 avfallspåsar med knytband

Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

50 cm x 40 cm x 10 cm 13,0 l KITE391

KITE391 innehåll: 12 ark absorbentmattor, 1 socka, 1 avfallspåse med knytband

50 cm x 40 cm x 10 cm 26,9 l KITE392

KITE392 innehåll: 25 ark absorbentmattor, 2 sockor, 1 avfallspåsar med knytband

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG Essentials satser med 
förslutningsclips
Paketerat med absorbenter som innesluter och absorberar små 
spillolyckor. Kompakt, genomskinlig påse som är lätt att förvara, 
bära och stänga. Stark polyetylenpåse skyddar innehållet från fukt 
och skada. Handtaget med förslutningsclips är lätt att stänga för 
säker transport.

PIG Spillsats med 
genomskinlig kub
Hållbar genomskinlig kubväska som gör det lätt att snabbt kolla 
vilka spillresponsmaterial som finns. Förslutningslock med 
kardborrband skyddar innehållet och är lätt att öppna för åtkomst 
till absorbenter.

PIG® Spillsats med genomskinlig kub
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

52cm x 41cm x 32cm 53 l KITL251

Innehåll KITL251 och KITRL251 (påfyllning): 35 dynor, 5 sockor, 4 kuddar,  
5 tillfälliga avfallspåsar med band • 1 “Spill Happens”-plansch

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

52cm x 41cm x 32cm 53.3 l KITL451

Innehåll KITL451 och KITRL451 (påfyllning): 30 dynor, 5 sockor, 2 kuddar,  
5 tillfälliga avfallspåsar med band • 1 “Spill Happens”-plansch

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

52cm x 41cm x 32cm 54.4 l KITL351

Innehåll KITL351 och KITRL351 (påfyllning): 30 dynor, 5 sockor, 6 kuddar,  
5 tillfälliga avfallspåsar med band • 1 “Spill Happens”-plansch

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.
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KITE201 KITE202 KITE203

ABSORBERAR UPP TILL 183,1 L

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Mobila satser

Spillhantering
PIG Mobila satser

ABSORBERAR UPP TILL 277,8 LABSORBERAR UPP TILL 87,9 L

PIG medelstort mobilt kit
Hållbar 240-liters behållare med högkvalitativa PIG absorbenter 
att rulla direkt till ett spill. Behållaren är tillverkad i 
väderbeständig polyeten och har fällbart lock för lätt åtkomst. 
Tåliga gummihjul.

PIG litet mobilt kit
Väderbeständig 120-liters polyetenbehållare med tåliga 
gummihjul för lätt transport till spillolyckor. Fällbart lock för att 
saneringsprodukterna ska vara lättillgängliga. Produkterna är 
arrangerade för en snabb insats.

*Storsäljare

 Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

48 cm x 97 cm x 55 cm 80,7 l KITE301

KITE301 & RFLE301 (Refill) innehåll: 8 sockor, 100 ark absorbentmattor,  
12 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

PIG® litet kit i mobilt kärl 
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

48 cm x 97 cm x 55 cm 87,9 l KITE201*
KITE201 & RFLE201 (Refill) innehåll: 10 sockor, 100 ark absorbentmattor, 12 
kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

48 cm x 97 cm x 55 cm 79,6 l KITE401

KITE401 & RFLE401 (Refill) innehåll: 6 sockor, 50 ark absorbentmattor,  
4 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

*Storsäljare

 Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

57 cm x 105 cm x 73 cm 179,2 l KITE302

KITE302 & RFLE302 (Refill) innehåll: 12 sockor, 120 ark absorbentmattor,  
18 kuddar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband

PIG® medelstort kit i mobilt kärl
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

57 cm x 105 cm x 73 cm 183,1 l KITE202*
KITE202 & RFLE202 (Refill) innehåll: 16 sockor, 150 ark absorbentmattor,  
12 kuddar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

57 cm x 105 cm x 73 cm 168,3 l KITE402

KITE402 & RFLE402 (Refill) innehåll: 8 sockor, 120 ark absorbentmattor,  
12 kuddar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

 Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

60 cm x 110 cm x 89 cm 263,5 l KITE303

KITE303 & RFLE303 (Refill) innehåll: 23 sockor, 160 ark absorbentmattor,  
28 kuddar, 15 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

60 cm x 110 cm x 89 cm 250,8 l KITE403

KITE403 & RFLE403 (Refill) innehåll: 14 sockor, 160 ark absorbentmattor,  
18 kuddar, 15 provisoriska avfallspåsar med knytband

*Storsäljare
Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG® kit i stor mobil behållare
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

60 cm x 110 cm x 89 cm 277,8 l KITE203*
KITE203 & RFLE203 (Refill) innehåll: 28 sockor, 200 ark absorbentmattor,  
18 kuddar, 15 provisoriska avfallspåsar med knytband

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

RULLAS DIREKT  
TILL SPILLOLYCKAN!

Fullpackad av högkvalitativa absorbenter från PIG, 
organiserade för snabb och lätt respons.

PIG Stor mobil sats
Slitstark, vädertålig 360-liters behållare på hjul som skyddar 
absorbenterna från fukt, smuts och skada. Lock med gångjärn gör 
det lätt att komma åt absorbenterna – lyft bara på locket!

Ta dig dit fortare!
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KIT280

KIT204-01

BAG202

CSKWB1000

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Satser med tunnor och avfallspåsar

Spillhantering
PIG lådsatser

ABSORBERAR UPP TILL 1096 LABSORBERAR UPP TILL 537 LABSORBERAR UPP TILL 287 L

PIG kit i varselfärgad 
container
Varselfärgad container på hjul som kan rullas överallt för snabb 
insats till stora läckage.

PIG® spillkit i varselfärgad container
Universell

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

122 cm x 79 cm x 97 cm 13 cm gummi 287 l KIT279

122 cm x 79 cm x 106 cm 20 cm hårda 287 l KIT280

KIT279, KIT280 & KITR203 (Refill) innehåll: 41 sockor, 154 ark  
absorbentmattor, 112 torkdukar, 15 provisoriska avfallspåsar med knytband,  
6 manipuleringsskyddade etiketter

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

122 cm x 79 cm x 97 cm 13 cm gummi 280 l KIT379

122 cm x 79 cm x 106 cm 20 cm hårda 280 l KIT380

KIT379, KIT380 & KITR303 (Refill) innehåll: 19 sockor, 100 ark  
absorbentmattor, 7 kuddar, 2 provisoriska avfallspåsar med knytband,  
6 manipuleringsskyddade etiketter

 Kemikalier

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

122 cm x 79 cm x 97 cm 13 cm gummi 280 l KIT479

122 cm x 79 cm x 106 cm 20 cm hårda 280 l KIT480

KIT479, KIT480 & KITR403 (Refill) innehåll: 11 länsar, 100 ark  
absorbentmattor, 4 skummare, 1 säck spaghetti trådabsorbenter, 15 avfallspåsar 
med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

 Olja

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG spillkit  
i extra stor container
Färdigpackad vagn, med eller utan hjul, perfekt för stora läckage.

PIG® spillkit i extra stor container
Universell

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

112 cm x 122 cm x 77,5 cm  25 cm hårda 537 l KIT204-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm 13 gummi 537 l KIT204

112 cm x 122 cm x 77,5 cm inga 537 l KIT204-02

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Refill)  innehåll: 73 sockor,  
150 ark absorbentmattor, 17 kuddar, 224 torkdukar, 30 provisoriska avfallspåsar 
med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL ## #

112 cm x 122 cm x 77,5 cm  25 cm hårda 401,6 l KIT304-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm 13 gummi 401,6 l KIT304

112 cm x 122 cm x 77,5 cm inga 401,6 l KIT304-02

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 & KITR304 (Refill)  innehåll: 43 sockor,  
2 spärrar, 100 ark absorbentmattor, 15 kuddar, 2 säckar absorbentmassa,  
30 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

 Kemikalier

STORLEK HJUL ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

112 cm x 122 cm x 77,5 cm  25 cm hårda 476,7 l KIT404-02

112 cm x 122 cm x 77,5 cm 13 gummi 476,7 l KIT404-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm inga 476,7 l KIT404-03

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (Refill)  innehåll: 20 länsar,  
6 kuddar, 2 säckar spaghetti trådabsorbenter, 150 ark absorbentmattor,  
30 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

Olja

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG® Essentials sats i 1 000-liters tunna  
med hjul och främre lock.
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

137 cm x 108 cm x 132,5 cm 1013,4 l MSKWB1000

MSKWB1000 & MRFWB1000 (refill) innehåll: 300 ark absorbentmattor, 2 rullar 
absorbentmattor, 40 sockor, 4 länsar, 40 kuddar, 50 avfallspåsar med knytband

Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

137 cm x 108 cm x 132,5 cm 1 096 l OSKWB1000

OSKWB1000 & ORFWB1000 (refill) innehåll: 300 ark absorbentmattor, 2 rullar 
absorbentmattor, 40 sockor, 4 länsar, 40 kuddar, 50 avfallspåsar med knytband

Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

137 cm x 108 cm x 132,5cm 938,4 l CSKWB1000

CSKWB1000 & CRFWB1000 (refill) innehåll: 300 ark absorbentmattor, 2 rullar 
absorbentmattor, 40 sockor, 4 länsar, 40 kuddar, 50 avfallspåsar med knytband

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

 
Avfallspåsar i polyetylen.

”HANTERA VARSAMT” – PÅ FLERA SPRÅK ART.NR.

Liten - 50/paket, 46 cm bred x 76 cm lång BAGE205-S

Stor - 25/paket, 91 cm bred x 152 cm lång BAGE205-L

“HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE” ARTIKEL #

Små - 50/fp, 46 cm x 76 cm
BAG202

Stora - 25/fp, 91cm x 152cm

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG Essentials sats i 1 
000-liters tunna med hjul och 
främre lock
Hantera, inneslut och absorbera stora spillolyckor med 
universalabsorbenter, absorbenter enbart för oljor eller kemiska 
absorbenter, inpackade i denna väl synliga behållare på hjul. Det 
främre locket gör det lätt att komma åt produkterna fort.

Avfallspåsar i polyetylen.
Stoppa hälsovådligt avfall i påsar!
Starka polyetylenpåsar står emot punktering, bristningar och 
utblåsningar. Kemiskt resistenta. Idealiska som insats i fat på 210 
liter (enbart stora påsar) eller som tillfällig förvaring av vätskefyllda 
absorbenter och annat avfall.
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KIT211 KIT236 KIT202-999KIT213

ABSORBERAR UPP TILL 79,3 LABSORBERAR UPP TILL 16,5 L

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Ytterhöljesatser

Spillhantering
PIG Satser med tunnor och ytterhöljen

ABSORBERAR UPP TILL 236,8 LABSORBERAR UPP TILL 46 L

 Kemikalier

PIG spillhinkar
Lätta att gripa tag i för snabbt ingripande. Hinkarna är packade 
med absorbenter och fungerar även som uppsamlingskärl. 
Väggfäste och skylt för att maximera synlighet.

Väggfäste för PIG® spillkit i hink
STORLEK ARTIKEL #

Till  KIT318, KIT213, KIT413 och 64CRSC GEN160

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

36 cm dia. x 45 cm 16,5 l KIT413

KIT413 innehåll: 2 sockor, 4 ark absorbentmattor, 2 provisoriska avfallspåsar med 
knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter 

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

36 cm dia. x 45 cm 13,8 l 64CRSC

64CRSC innehåll: 2 sockor, 4 ark absorbentmattor,2 provisoriska avfallspåsar med 
knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter 

PIG® spillkit i hink 
Universella

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

36 cm dia. x 45 cm 13,2 l KIT213

KIT213 innehåll: 2 sockor, 4 ark absorbentmattor, 2 provisoriska avfallspåsar med 
knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter 

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG Sats med ytterhölje 76 l
Overpack-tunnan är UN-godkänd (UN 1H2/X66/S) för transport av 
spillavfall efter sanering. Locket är lätt att öppna. Den fyllda tunnan 
har ett UV-resistent inlägg för att skydda innehållet som är 
organiserat för enkel åtkomst. Tillräckligt lätt för att bäras.

PIG® spillkit i 76-liters overpack
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

48 cm dia. x 58,5 cm 46 l KIT211

KIT211 & KITR211 (Refill) innehåll: 5 sockor, 15 ark absorbentmattor, 2 kuddar,  
5 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter 

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

48 cm dia. x 58,5 cm 40,9 l KIT311

KIT311 & KITR311 (Refill) innehåll: 6 sockor, 6 ark absorbentmattor, 5 kuddar,  
5 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG Sats med ytterhölje 115 l
Färdigpackad korg att lyfta ur ger lätt åtkomst till 
saneringsprodukter. Tunnan är UN-godkänd (UN 1H2/X100/S) för 
transport av spillavfall efter sanering. Läckagesäkert, vridbart lock 
med skåra för att lätt kunna öppnas. Formgjutna lister underlättar 
transport med gaffeltruck.

PIG® kit i overpack 
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

76 cm x 58,5 cm 79,3 l KIT236

KIT236 & RFL236 (Refill) innehåll: 4 sockor, 25 ark absorbentmattor, 4 kuddar, 5 
provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

76 cm x 58,5 cm 78,4 l KIT436

KIT436 & RFL436 (Refill) innehåll: 4 sockor, 4 skummare, 25 ark absorbentmattor, 
5 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

76 cm x 58,5 cm 70,1 l KIT336

KIT336 & RFL336 (Refill) innehåll:  4 sockor, 25 ark absorbentmattor, 5 kuddar, 5 
provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG Sats med ytterhölje 360 l
Sanera – transportera sedan spillavfallet i förvaringstunnan. 
UN-certifierad (UN 1H2/X227/S).

*Storsäljare

 Kemikalier
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

105,5 cm x 80 cm  236,8 l KIT302*
KIT302 & KITR302 (Refill) innehåll: 18 sockor, 2 spillspärrar, 75 ark  
absorbentmattor, 7 kuddar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband,  
6 manipuleringsskyddade etiketter

PIG® spillkit i 360 liters overpack
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

105,5 cm x 80 cm 226,5 l KIT202-999

KIT202-999 & KITR202-999 (Refill) innehåll: 26 sockor, 60 ark  
absorbentmattor, 8 kuddar, 56 torkdukar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband,  
6 manipuleringsskyddade etiketter

 Olja
STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

105,5 cm x 80 cm  194 l KIT402

KIT402 & RFL402 (Refill) innehåll: 3 länsar, 10 sockor, 60 ark absorbentmattor, 
10 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyddade etiketter

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



PLRE244

PLR264

PLRE204

PLR265

8988

KIT262

PAK201

KIT244-999

Använd PIG brunnsmattor, 
vallar och barriärer för att 
avleda och begränsa spill.

PIG DrainBlocker 
brunnsmattor

Skyddar brunnar, tätar utan risk  
att rivas sönder.

PIG SpillBlocker & 
LeakBlocker 
spillbarriärer

Läggs ut för att förhindra att ett  
spill sprider sig.

PIG Build-A-Berm 
barriär

En mer permanent lösning till ett utrymme  
med läckage ofta.

•   PIG brunnsmatta 
Blockerar avlopp och håller förorenande medel borta från 
vattensystem. Välj Brunnslocket PIG Original DrainBlocker eller 
brunnslocket PIG Drive-Over DrainBlocker som tål tung trafik 

•   PIG SpillBlocker 
Kan snabbt placeras ut och skydda mot spridning av vätskor. 
Finns i olika storlekar och höjder samt i modeller som tål 
trafik.

•   PIG Build-A-Berm barriär 
Halvpermanent, krosstålig uppdämning runt läckande 
maskiner eller lagerutrymme. Finns i olika höjder. 

Se sida 91-95

Välj en lösning för att avleda och begränsa spill.

Se sida 96-97 Se sida 98-99

ABSORBERAR UPP TILL 56,2 L

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Specialsatser

ABSORBERAR UPP TILL 236,8 L

PIG spillkit i varselfärg
Behållare i varselfärg som lätt hittas när den behövs snabbt.

Skyddande hölje för  
360-liters PIG® kit i overpack

FÄRG ARTIKEL #

GUL PAK201

PIG® spillkit i 360 liters  
behållare i varselfärg
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

105,5 cm x 81 cm 226,5 l KIT262*
KIT262 & KITR202-999 (Refill) innehåll: 26 sockor, 60 ark absorbentmattor, 8 
kuddar, 56 torkdukar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband,  
6 manipuleringsskyddade etiketter

 Kemikalier

*Storsäljare

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

105,5 cm x 81 cm 236,8 l KIT362

KIT362 & KITR302 (Refill) innehåll: 118 sockor, 2 spillspärrar, 75 ark absorbent-
mattor, 7 kuddar, 10 provisoriska avfallspåsar med knytband, 6 manipuleringsskyd-
dade etiketter

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG saneringsbox på hjul
Rullas direkt till ett spill för en snabb insats. Boxen i varselfärg är 
lätt att hitta. Svänglock som är lätt att öppna och dispenser för 
absorbentmatta på rulle. Boxen kan låsas med hänglås, har 
justerbara hyllor och 20 cm stora hjul.

PIG® saneringsbox på hjul
Universell

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 51,5 l KIT244-999

KIT244-999 & RFL244-999 (Refill) innehåll: 5 sockor, 1 rulle absorbentmattor,  
4 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 56.2 L KIT444-999

KIT444-999 & RFL444-999 (Refill) innehåll: 5 sockor, 1 rulle absorbentmattor,  
4 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Olja

STORLEK ABSORBERAR UPP TILL ARTIKEL #

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 47.4 L KIT344-999

KIT344-999 & RFL344-999 (Refill) innehåll: 5 sockor, 1 rulle absorbentmattor,  
4 kuddar, 5 provisoriska avfallspåsar med knytband

 Kemikalier

Se anmärkning på s. 76 för mer information om kompatibilitet.

PIG BRUNNSMATTOR & SPILLBARRIÄRER

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu



PLRE242
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PIG DrainBlocker brunnsmatta
Skydda dina avlopp!
Flexibel, rivtålig matta i gul varselfärg som formar sig efter ojämna 
underlag för att täta avloppsbrunnar och stoppa oönskade vätskor 
från att rinna ner. Kemikaliebeständig och mycket hållbar.

PLR255

PIG® DrainBlocker®  
Drain Covers

STORLEK PASSAR BRUNNAR UPP TILL ARTIKEL #

46 cm x 46 cm x 1,3 cm 30 cm x 30 cm PLRE241

61 cm x 61 cm x 1,3 cm 45 cm x 45 cm PLRE244

76 cm x 76 cm x 1,3 cm 60 cm x 60 cm PLRE245

91 cm x 91 cm x 1,3 cm 75 cm x 75 cm PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm 91 cm x 91 cm PLRE246

122 cm x 122 cm x 1,3 cm 106 cm x 106 cm PLRE243

46 cm x 152 cm x 1,3 cm 30 cm x 136 cm PLR255

*Storsäljare

PIG brunnsmattor är återanvändbara, lätta att rengöra 
och har fem års garanti.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet den lagrade produkten 
för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, sprickor och hål.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG brunnsmattor

13 mm H

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

BLOCKADER OCH BARRIÄRER

1. BRUNNSLOCK
Brunnslocket PIG Original DrainBlocker
•   Tät försegling för att hålla oönskade vätskor ute
•  Kommer inte att rivas sönder, spricka eller sträckas ut  
 när den packas ihop
•   Använd för snabb spillrespons
u  Hjälper dig att följa miljö- och  

ADR-föreskrifter

Se sidorna 91

2. INNESLUTER OCH LEDER VÄTSKOR

3. HALVPERMANENT INNESLUTNING 

PIG Original Spillblockeringsvall
•   Flexibel och formbar efter spillområdet
•   Klistrig botten förseglar väl och förhindrar att vätskan tar sig ut
•   Innesluter eller leder vätskor utan att absorbera dem
u  Hjälper dig att följa miljö- och  

ADR-föreskrifter

Se sidorna 96

Barriären PIG Build-A-Berm
•   Skapa en specialanpassad barriär för att passa in  

i läckagebenägna områden
    •   Formbar skumbarriär studsar upp igen så du kan rulla in 

utrustning på hjul
              •  Låg kostnad i jämförelse med att bygga  
        cement- eller vinkeljärnshinder 

       Se sidorna 99

Tre PIG-dokumenterade sätt att skydda 
brunnar och kontrollera vätskor.



PLRE612

9392

DC9191

PIG Essentials Brunnslock
Skydda dina avlopp!
Slitstark, rivtålig och kemikaliebeständig matta som kan 
återanvändas och klarar slitage. Flexibelt, klibbigt bottenlager formar 
sig efter ojämna underlag så att avlopp tätförsluts. Röd färg syns 
och ökar säkerheten.

PIG® Essentials Brunnslock
STORLEK ARTIKEL #

46 cm x 46 cm x 1 cm 30 cm x 30 cm DC4646

61 cm x 61 cm x 1 cm 45 cm x 45 cm DC6161

91 cm x 91 cm x 1 cm 75 cm x 75 cm DC9191

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts för vissa 
miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet den lagrade 
produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och information om kemikaliekompatibilitet ring  
din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, sprickor och hål.

Tvättbar och återanvändbar!
Fem års garanti. 

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Essentials Brunnslock

10 mm H

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG Essentials Brunnslock 
med handtag
Lätt att sätta ut!
Prisvärt brunnslock med topplager i silikontyg – rulla upp mattan utan 
behov av skyddande plastfilm. Ett undre lager av polyuretan förseglar 
brunnen väl.

PIG® Essentials Brunnslock med handtag
STORLEK PASSAR BRUNNAR UPP TILL ART.NR.

60 cm x 60 cm x 0.8 cm 45 cm x 45 cm PLRE611

90 cm x 90 cm x 0.8 cm 75cm x 75cm PLRE612
Viktigt om uretan: Med anledning av mjukare uretans beskaffenhet, kan produktens fysikaliska egenskaper förändras över tid vid 
exponering av vissa miljömässiga faktorer som temperatur, luftfuktighet och UV-strålning. Typisk förväntad livslängd är fem (5) år. 
Inspektera den lagrade produkten regelbundet för att kontrollera att den är i användbart skick. För ytterligare information och kemisk 
kompatibilitet, kontakta din lokala distributör. För optimal prestanda, se till att området runt brunnen är fritt från skräp, sprickor och hål.

Spillhantering
PIG Essentials Brunnslock med handtag

Placera locket över brunnen med 
polyuretanPagen ned och tryck till 
ordentligt.

När den är rengjord, rulla ihop  
locket i silikontyget med 
polyuretanPagen upp.  

Förvara i den bifogade väskan till 
nästa användning.

När du är klar, lyft på locket och 
rengör det med tvål och vatten.

8 mm högt

Tvättbar och återanvändbar!
Fem års garanti.  



PLR303

PLR306

9594

PLR209
PLR208 PLR209 PLR210 PLR252

PLR286

PLR232

PIG Drive-Over DrainBlocker brunnsmatta
Stark nog för lastbilstrafik.
Halvpermanent brunnsskydd tillverkat av patenterat gummi HogHyde  
Skin som står emot punkteringar, slitage och nötning. Anpassar sig  
efter ojämna ytor och sluter helt tätt.

PIG® Drive-Over DrainBlocker® brunnsmattor
STORLEK PASSAR BRUNNAR UPP TILL ARTIKEL #

46 cm x 46 cm x 1cm 30 cm x 30 cm PLR300

61 cm x 61 cm x 1 cm 45 cm x 45 cm PLR301*
76 cm x 76 cm x 1 cm 60 cm x 60 cm PLR302

91 cm x 91 cm x 1 cm 75 cm x 75 cm PLR303

107 cm x 107 cm x 1 cm 91 cm x 91 cm PLR304

122 cm x 122 cm x 1 cm 106 cm x 106 cm PLR305

137 cm x 137 cm x 1 cm 121 cm x 121 cm PLR306

30,5 cm dia. x 1cm 22,5 cm dia. PLR312

51 cm dia. x 1 cm 43 cm dia. PLR320

*Storsäljare

PIG brunnsmattor är återanvändbara, lätta att rengöra 
och har fem års garanti.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts för vissa 
miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet den lagrade 
produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om kemikaliekompatibilitet 
kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, sprickor och hål.

Punkteringar  
Står emot skräp och 
vassa föremål som 
skadar andra mattor.

Nötning   
Slits inte ner när 
smutsiga däck kör 
över.

Rivstyrka   
Ökad rivstyrka för att 
inte rivas av eller 
slitas sönder.

UV -& IR-ljus 
Tillverkad för att 
klara gassande sol 
på en parkering.

Kemikalier 
Står emot många 
vanliga kemikalier 
för att hålla avloppet 
säkert.

Vår starkaste DrainBlocker 
klarar allt som din 
parkering hanterar.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Spillhantering
PIG Drive-Over brunnsmattor

PIG® konformade brunnspluggar
STORLEK (HÖJD) ANVÄNDS FÖR ARTIKEL #

12 cm 5 cm brunn PLR208

12 cm 7,6 cm brunn PLR209

14, 6cm 10 cm PLR210

14 cm 15 cm brunn PLR252

 

PIG konformad brunnsplugg
Täpper till brunnen under gallret.
Hållbar plugg i plast som skapar en vätsketät, kemikaliebeständig 
tätning i golvbrunnen på några sekunder. Lätt att ta bort.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts för vissa 
miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet den lagrade 
produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om kemikaliekompatibilitet 
kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, sprickor och hål.

10 mm H

Tvättbar och återanvändbar! 
Fem års garanti. 

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Spillhantering
Hållare och avloppspluggar

Bärfodral för PIG® DrainBlocker® för brunnslock
ANVÄND FÖR BLOCKERARE PÅSENS DIMENSIONER ART.NR.

46 cm2 och 61 cm2 79 cm x 19 cm PLR285

6 cm2 och 91 cm2 109 cm x 19 cm PLR286

107 cm2 och 122 cm2 140 cm x 19 cm PLR287

137 cm2 149 cm x 24 cm PLR288

PIG DrainBlocker-hållare
Transportera dina brunnslock  
med lätthet.
Bär ditt brunnslock DrainBlocker hela vägen till spillolyckan eller fäst 
det på en vägg nära brunnarna för snabbare responstid.

Bärväska för brunnslocken PIG® DrainBlocker®

USE FOR BLOCKERS BAG DIMS ITEM #

46cm Sq. 54cm x 18cm Dia. PLR232-18IN

61cm Sq. 70cm x 18cm Dia. PLR232-24IN

76cm Sq. and 91cm Sq. 98cm x 18cm Dia. PLR232-36IN

107cm Sq. and 122cm Sq. 128cm x 23cm Dia. PLR232-48IN



PLRE204

3.5cm

PLR350

PLR267

PLR253PLR267 PLR254

11cm

17cm

PLR284 PLRE204

6cm

6cm

PLR351

9796

PIG® SpillBlocker® transportväska för spillbarriär
STORLEK ARTIKEL #

10 cm x 63 cm dia. PLR284

PIG® Original SpillBlocker® spillbarriär
STORLEK FÄRG TYP ARTIKEL #

10 cm x 3 m  x 6 cm  svart eller gul barriär PLRE204

10 cm x 6 cm svart koppling PLRE205

10 cm x 10 cm x 6 cm gul hörn PLRE206

PIG SpillBlocker spillbarriär
Snabb att lägga ut och lätt att hantera.
Snabbt skydd när spillet rinner mot avloppet. Utmärkt för djupare 
vätskepölar. Inbyggda kopplingar fogar ihop sektioner. Lägg till en 
hörnsektion för räta vinklar.

PIG® SpillBlocker®  spillbarriärer
STORLEK ANTAL FÄRG TYP ARTIKEL #

9 cm x 152 cm x 7,6 cm 2/låda svart eller gul barriär PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm 1/låda svart hörn PLR268

10 cm x 152 cm x 11 cm 1/låda limegrön barriär PLR253

13 cm x 152 cm x 17 cm 1/låda limegrön barriär PLR254

*Storsäljare

PIG SpillBlocker spillbarriär
Utmärkt för ett litet läckage.
Bra att använda runt läckande maskiner. Återanvändbar och 
tvättbar. Varselfärg för ökad säkerhet. Inbyggda fogar gör det 
möjligt att bygga ihop fler sektioner.

PIG Spillbarriär för  
grovt underlag
Stoppar spill på asfalt.
Barriären har ett extra klibbigt underlag som skapar  
en tät försegling på grova ytor och hindrar läckage. 
Lättviktsmaterial och enkel att hantera. För  
engångsbruk. Inkluderar koppling och avfallspåse.

PIG® SpillBlocker® spillbarriär
STORLEK TYP ARTIKEL #

6 cm x 3 m x 3,5 cm barriär PLR212

PIG® SpillBlocker® spillbarriär  
för grovt underlag

STORLEK TYP ARTIKEL #

5 cm x 3 m x 6 cm barriär PLR230

PIG® Drive-Over SpillBlocker® spillbarriärer
STORLEK TYP ARTIKEL #

5 cm x 305 cm x 2,5 cm barriär PLR350

5 cm x 152 cm x 2,5 cm barriär PLR352

15 cm x 15 cm x 2,5 cm hörn PLR351

PIG Drive-Over SpillBlocker 
Kör över den. Den är krossäker!
Utformad för trafik och användning under lång tid utomhus. Flexibel 
barriär som leder bort dagvatten och skapar en vätskesäker 
perimeter. Återanvändbar – lätt att ta upp och lägga ut igen.

PIG Original SpillBlocker 
Spillbarriär
Leder bort spill från avlopp.
Flexibel, återanvändbar tätningsbarriär för släta ytor  
för att spärra av läckage.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts 
för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet 
den lagrade produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om 
kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, 
sprickor och hål.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts 
för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet 
den lagrade produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om 
kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, 
sprickor och hål.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts 
för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet 
den lagrade produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om 
kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, 
sprickor och hål.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts 
för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet 
den lagrade produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om 
kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, 
sprickor och hål.

Förvarning om uretan: Karaktären av mjuk uretan innebär att produktens fysiska egenskaper kan ändras över tiden när den utsätts 
för vissa miljöförhållanden som temperatur, fuktighet och UV-strålning. Produktens livslängd är normalt 5 år. Inspektera regelbundet 
den lagrade produkten för att kontrollera att den är i ett användbart skick. För ytterligare information och för information om 
kemikaliekompatibilitet kontakta din lokala återförsäljare. För optimal prestanda kontrollera att området runt brunnen är fritt från skräp, 
sprickor och hål.

Spillhantering
PIG SpillBlocker spillbarriärer

Spillhantering
PIG SpillBlocker spillbarriärer

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Länkbara fogar binder 
ihop sektionerna för att 
skapa längre barriärer.

Hörndelar låter dig skapa 
räta vinklar för att helt 
omsluta ett område.

3,5cm

7,6cm

Tvättbar och återanvändbar! 
Fem års garanti.

Tvättbar och återanvändbar! 
Fem års garanti.

Tvättbar och återanvändbar! 
Fem års garanti.

Tvättbar och återanvändbar! 
Fem års garanti.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Fem års garanti.



9998

PLR264PLR109

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

3,8 cm hög PIG® Build-A-Berm®

STORLEK ENHET TYP ART.NR.

11.5 cm x 457 cm x 3.8 cm 1/förpackning Rakt parti PLR278

11.5 cm x 17 cm x 3.8 cm 2/förpackning Hörn PLR279

Barriären PIG Build-A-Berm  
Anpassningsbara storlekar.
Barriärerna PIG Build-A-Berm kan sättas ihop till en halvpermanent, 
väl synlig barriär som har exakt rätt storlek och form för dina behov 
– inom- eller utomhus. Formbar skumbarriär med öppna celler som 
studsar tillbaka till sin form efter att du går på den eller rullar över 
den med lättviktig utrustning på hjul.

Spillhantering
PIG Build-A-Berm

Spillhantering
PIG Build-A-Berm

5cm High PIG® Build-A-Berm® Barrier
STORLEK ENHET TYP ART.NR.

14 cm x 457 cm x 5 cm 1/förpackning Rakt parti PLR264*
14c m x 17 cm x 5 cm 2/förpackning Hörn PLR265

10cm High PIG® Build-A-Berm® Barrier
STORLEK ENHET TYP ART.NR.

18 cm x 152 cm x 10 cm 1/förpackning Rakt parti PLR258

18 cm x 24 cm x 10 cm 2/förpackning Hörn PLR263

15cm High PIG® Build-A-Berm® Barrier
STORLEK ENHET TYP ART.NR.

23 cm x 152 cm x 15 cm 1/förpackning Rakt parti PLR276

23 cm x 27 cm x 15 cm 2/förpackning Hörn PLR277

PIG® Drive-Over Build-A-Berm®  
överkörbar barriär

STORLEK ENHET TYP ART.NR.

14 cm x 366 cm x 5 cm 1/förpackning Rakt parti PLR283

Innehåll PLR283: 6 monteringsremsor, 33 ankare

14 cm x 28.5 cm x 5 cm 2/förpackning hörn PLR108

Innehåll PLR108: 4 monteringsremsor, 8 ankare

14 m x 8 cm x 5 cm 2/förpackning Väggslut PLR109

Innehåll PLR109: 4 monteringsremsor, 8 ankare

PIG Build-A-Berm  
överkörbar barriär  
Klarar av tung trafik!
Ger halvpermanent inneslutning i högtrafiksområden på betong, 
asfalt eller de flesta förseglade ytor. För bästa resultat, använd på 
en slät, förseglad yta. Barriären pressas ihop till 6 mm när den körs 
över och studsar sedan upp igen efter att fordonen passerat.

*Storsäljare

PLR283
Barriär som kan köras över

PLR108
Hörn

PLR265
Hörn

PLR264
Rakt parti

Inre skum med öppna celler studsar tillbaka till sin 
form efter att du går på den eller rullar över den 
med en vagn.

När den används 
med 
standardversionen 
av barriären Build-
A-Berm (Page 99) 
visar den orange 
färgen var förare 
kan köra in och ut.

5 cm 
PLR264

3.8 cm
PLR278

10 cm 
PLR258

 15 cm 
PLR276

Vägganslut sitter ihop mot golvet och en vägg, 
kantsten, osv.

Förankringspunkt i stål

Monteringsremsa i 
aluminium

Okrossbart skum

PLR283
Slitstark barriär

Starkt vinylomslag
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TLS248

TLS462

TLS620
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PIG LÄCKAGEAVLEDARE

PIG läckageavledare 
skyddar arbetsplatsen 
från läckage i taket.
•  Ger skydd 

Avledare kan hjälpa till att skydda anställda, 
utrustning och lager

•  Tillfällig lösning 
Fånga upp och hantera läckor tills du kan reparera

•  Håller golv torra 
Läckage kan ge våta golv vilket medför risk att 
halka och falla

• Var förberedd 
    Ha en läckageavledare till hands innan du behöver  
    den för att undvika katastrof

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Slangen leder 
vätskan till en 
golvbrunn eller en 
förvaringsbehållare.

Presenningen fångar 
upp vätska och 
kanaliserar det till 
slanganslutningen.

LÄCKA AVLEDD, 
KRISSITUATION AVVÄRJD
Varför välja PIG?
Endast PIG:s läckageavledare har hög kvalitet 
och sortiment brett nog att göra dig förberedd 
för alla situationer.  

Så här fungerar det...

PIG LÄCKAGEAVLEDARE

TRE (3) SORTERS PIG LÄCKAGEAVLEDARE:
Vilken typ behöver du?

PIG Läckageavledare för tak hängs i problemområden för att fånga störande läckor och skyddar din 
personal, utrustning och inventarier.

PIG Läckageavledare för takplattor installeras i kontorsområden som 
diskreta skydd som inte är i vägen.

PIG Läckageavledare för rör hängs med lätthet upp för att fånga och 
avleda läckor och kondensering.

Läckageavledare med snabbkontroll  
installeras ännu snabbare! 
Se sidorna 104–105.

FÖR TAK  - SE SIDORNA  102–105

FÖR RÖR - SE SIDORNA 106–107 FÖR INNERTAK - SE SIDORNA 106



TLS560

TLS462

103102

TLS470–TLS472
TLS679

TLS685
TLS683

TLS559

TLS682

TLS680

PIG sluttande genomgående 
läckageavledare
Skydda din personal och utrustning.
Den genomgående läckageavledarens långa rektangulära form 
fångar och leder läckage och kondens från springor, sprickor eller 
rör. När den monteras runt rör med tillhörande kardborrefästen 
hjälper den sluttande avledarens naturliga lutning till att fånga upp 
och leda läckage till ett avlopp eller ett uppsamlingskärl. 

PIG® sluttande genomgående läckageavledare
STORLEK FÄRG MODEL ARTIKEL #

41 cm x 305 cm translucent genomgående för tak TLS560

41 cm x 457 cm translucent genomgående för tak TLS561

Underhåll
PIG läckageavledare och tillbehör

Underhåll
PIG läckageavledare

PIG® läckageavledare för tak
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

76 cm x 76 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS552

152 cm x 152 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS462*
213 cm x 213 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS463

305 cm x 305 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS464

366 cm x 366 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS465

457 cm x 457 genomskinlig, grå eller translucent TLS466

610 cm x 610 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS467

91 cm x 305 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS672

91 cm x 213 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS673

152 cm x 305 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS553

305 cm x 610 cm genomskinlig, grå eller translucent TLS554

PIG Läckageavledare för tak
Fånga upp och led bort läckage.
En PIG läckageavledare för tak kan hindra skador från läckande 
tak och skydda personal, utrustning och lager. Idealisk för snabbt 
ingripande eller i förebyggande syfte.

*Storsäljare

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Tillbehör för PIG® Läckageavledare
STORLEK ANTAL BESKRIVNING ART.NR.

36 cm 4 Gummiremmar TLS470

49 cm 4 Gummiremmar TLS471

61 cm 4 Gummiremmar TLS472

Från 1,5 m till 15 cm 4 Justerbara hängremsor TLS559

8 cm x 3.8 cm 1 Snabbanslutningssats TLS680

5 cm x 5 cm x 2.5 cm 1 L-koppling för slang TLS682

1,2 cm x 762 cm 1 Genomskinlig dräneringsslang TLS679

1,2 cm x 305 cm 1 Genomskinlig dräneringsslang TLS690

1,6 cm x 305 cm 1 Förstärkt slang TLS174

30cm x 51cm x 20cm 1 Förvaringstank/22.7 l TLS683

36cm x 81cm x 20cm 1 Förvaringstank/41.6 l TLS684

43cm x 79cm x 24cm 1 Förvaringstank/56.8 l TLS685

Tillbehör till läckageavledare
Nödvändigheter för dina avledare.
Remmar, slangar, kopplingar och förvaringstankar hjälper dig 
uppnå bästa prestanda av dina läckageavledare. Var förberedd för 
läckage och dropp!

OBS: Lämpar sig inte för temperaturer som överstiger 88˚C.
Dimensionerna är nominala i storlek på grund av klämda hörn och förstärkta sidoväggar.

Ange färg

HalvgenomskinligGråGenomskinlig
OBS: Lämpar sig inte för temperaturer som överstiger 88˚C.

Dimensionerna är nominala i storlek på grund av klämda hörn och förstärkta sidoväggar.



TLS121

105104

TLS461

TLS753

TLS555

TLS461

TLS950

TLS667

PIG hink med 
läckageavledarkit för yttertak
Grip tag i hinken och hantera läckan
Bärbara hinkar som innehåller material för att snabbt hantera 
läckage. De kan även hängas upp på platser med problem och 
fungera som ett uppsamlingskärl.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Underhåll
PIG läckageavledare — Roof / Umbrella

Underhåll
PIG Läckageavledare för öppna takläckor

PIG paraplyformad 
läckageavledare 
Öppnas lika snabbt som ett paraply.
Lätt att öppna och eftersom den är utrustad med en krok blir det 
den snabbaste avledaren för att leda bort takläckor.

PIG® kit med paraplyformad  
läckageavledare för tak

STORLEK FÄRG ARTIKEL #

76 cm x 76 cm genomskinlig, translucent eller gul TLS461

Innehål: 1 - 76 cm x 76 cm läckageavledare, 1 - 305 cm slang, 
1 - 1, 9 cm avloppsförbindelse 

123 cm x 123 cm genomskinlig, translucent eller gul TLS903

Innehåll: 1 - 123cm x 123cm läckageavledare, 1 - 7,6 cm slang, 
1 - 1, 9 cm avloppsförbindelse

OBS! Begränsad kemikaliebeständighet, ej lämpad för temperaturer över 88˚C.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG® Läckageavledarsats för öppna takläckor
STORLEK FORM ART.NR.

76 cm. x 25 cm Cirkel TLS752

86 cm x 132 cm x 25 cm Oval TLS753

Innehåll: 1 - 76 cm diameter läckageavledare, 1 - snabbkoppling, 1 - 762 cm lång 
dräneringsslang, 2 - justerbara elastiska band, 4 - upphängningskrokar, 1 - förvar-
ingspåse i vinyl

OBS: Lämpar sig inte för temperaturer som överstiger 88˚C.

PIG Läckageavledarsats för öppna takläckor
Hängs upp jämt med lätthet.
Spolformad avledare fälls ut för enkel installation. 
 Alla avledarkomponenter är hopsatta i förväg  
för snabb installation. 

En unik stabil yttre kant öppnas 
som ett utfällbart tält och håller 
avledaren öppen för enkel 
installation

Hängs på platser där du behöver 
snabb respons.

PIG Läckageavledare med 
säkerhetsmeddelande för 
takläckor 
Tydligt meddelande förstärker 
säkerheten.
Hängs med lätthet i problemområden för att fånga upp störande 
läckor och leda dem till en golvbrunn eller uppsamlingskärl.

PIG® Läckageavledare med  
säkerhetsmeddelande för takläckor

SIZE MESSAGE ITEM #

152 m x 152cm Safety Is Everyone’s Business  
(Säkerhet angår alla) TLS555

PIG® Roof Leak Diverter Bucket Kit
SIZE COLOUR ABSORBS ITEM #

152cm W x 152cm L Translucent 7L/Kit TLS667

213cm W x 213cm L Translucent 7L/Kit TLS668 

Innehåll: 1 - 24,6 liter hink,  1 - 762 cm slang, 4 - justerbara hängremmar, 
1 - snabbkopplingssats, 30 - dynor, 50 - torktrasor

76cm W x 76cm L Translucent — TLS950

152cm W x 152cm L Translucent — TLS121

213cm W x 213cm L Translucent — TLS951

Innehåll: 1 - 24,6 liter hink, 1 - 762 cm lång slang, 
4 - 49 cm lång, justerbara hängremsor, 1 - 3/4” kopplingsanordning

OBS: Lämpar sig inte för temperaturer som överstiger 88°C.
Dimensionerna är nominala i storlek med anledning av klämda hörn och förstärkta sidoväggar.

Ange färg

GulHalvgenomskinligGenomskinlig



TLS190

107106

TLS366

TLS248

TLS147

TLS620

TLS182

TLS676

PIG® lågprofilsavledare - rörläckage
STORLEK ARTIKEL #

29 cm dia. x 23 cm TLS190

PIG® förslutbar läckageavledare för rör
STORLEK ARTIKEL #

49,5 cm x 81 cm TLS182

Innehåll: 1 Läckageavledare, 1 - 1,9 cm avloppsförbindelse

PIG lågprofilsavledare - 
rörläckage
För rörläckage i trånga utrymmen.
Den kompakta storleken på de här avledarna ger dig möjlighet att 
hantera läckage i trånga utrymmen och fånga upp mer vätska.

OBS! Begränsad kemikaliebeständighet, ej lämpad för temperaturer över 88˚C.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Underhåll
PIG Läckageavledare för rör

Underhåll
PIG Läckageavledare

PIG® läckageavledare över innertak
STORLEK ARTIKEL #

56 cm x 82 cm x 18 cm TLS620

Innehåll: 1 - 76 cm x 107 cm längd genomskinlig vinyl, 
1 - PVC-ram (montering krävs), 1 - 0,6 cm dia. x 762 cm slang

PIG läckageavledare  
för innertak
Placeras ovanpå ett innertak.
Lättviktsavledare monterad på en upphängd ram som placeras 
utom synhåll för att avleda läckage. Snabb montering.

PIG takpanelsavledare
Läckageavledare som ersätter  
skadade takpaneler.
En panel med avledningssystem ersätter skadade innertakpaneler 
och leder bort läckage tills det kan lagas. Avledaren går att 
återanvända.

PIG® Ceiling Tile Leak Diverter
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

61 cm x 61 cm vit TLS366

61 cm x 122 cm vit TLS367

Innehåll: 1 - undertakpanel, 1 - 7,6 m dräneringsslang (9,5 mm inre dia.,  
16 mm yttre dia.), 6 - takspänne, 9 - buntband

OBS! Begränsad kemikaliebeständighet, ej lämpad för temperaturer över 88˚C.OBS! Begränsad kemikaliebeständighet, ej lämpad för temperaturer över 88˚C.

PIG® avledare - rörläckage
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

30,5 cm x 30,5cm genomskinlig, grå eller gul TLS200

46 cm x 46 cm genomskinlig, grå eller gul TLS248

61 cm x 61 cm genomskinlig, grå eller gul TLS691

Innehåll: 1,9 cm avloppsförbindelse, 4 gummistroppar

OBS! Begränsad kemikaliebeständighet, ej lämpad för temperaturer över 88˚C.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

PIG Läckageavledare för rör
Fångar läckor vid källan.
Hängs från ett läckande rör för att fånga upp störande läckor och 
leda dem till en golvbrunn eller uppsamlingskärl. Ogenomtränglig 
presenning med vinylbeläggning för styrka och hållbarhet. Motstår 
punkteringar, UV och mögel under lång tid.

Ange färg

GulGråGenomskinlig

PIG® Horisontal läckageavledare för rör
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

76 cm x 47 m Gul TLS147

Innehåll 1,9 cm avloppskoppling

Vanlig trattutformning 
(topp) för läckor med ett 
enda utlopp. TLS147 
(ovan) viras för att samla 
upp sprutande läckor.

OBS: Lämpar sig inte för temperaturer som överstiger 88°C.
Dimensionerna är nominala i storlek med anledning av klämda hörn och förstärkta sidoväggar.

PIG Läckageavledare för  
höga flöden
Avleder 38 liter i minuten!
Avleder vätska från högtryckstvättar eller avspolningar. Fångar upp 
vätska och leder det till ett avlopp. Förhindrar pölar och blöta golv.

PIG® Läckageavledare för höga flöden
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

183 cm x 183 cm Halvgenomskinlig TLS675

340 cm x 340c m Halvgenomskinlig TLS676

Innehåll: 1 - 762 cm längd x 7,6cm diameter Platt slang, 16 – Skyddshylsor 
6 - 90° L-koppling, 2 - slangklämmor



DRM659

PAK725

PAK708

PAK709

109108

MAT566

PAK725

Materialhantering
PIG overpack - säkerhetsfat

PIG® overpack - säkerhetsfat
STORLEK UN# KAPACITET  ARTIKEL #

48 cm x 58,5 cm yttre dia. UN1H2/X66/S 76 l PAK708

76 cm x 58,5 cm yttre dia. UN1H2/X100/S 115 l PAK709

95 cm x 70,5 cm yttre dia. UN1H2/X200/S 246 l PAK384

105,5 cm x 80 cm yttre dia. UN1H2/X295/S 360 l PAK725

PIG overpack - säkerhetsfat
Transportera skadade fat och 
behållare säkert i tåliga 
UN-godkända säkerhetsfat.
Klarar garanterat hård behandling vid frakt av farligt avfall på land, 
till havs eller med tåg. Integrerade ribbor möjliggör flytt med 
gaffeltruck. Skårade lock öppnas och stängs lätt med en stav.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

Materialhantering
PIG Fatlock och entrémattor

PIG Låsbart fatlock
Öppnas och stängs med en hand!
Nitrilpackning och låsmekanismer förseglar locket för att begränsa 
ångutsläpp och hålla fatets innehåll torrt och säkert. Låsbar design 
som öppnas och stängs med en hand för lätt åtkomst och håller 
fatet täckt.

PIG® Latching Drum Lid
STORLEK FÄRGER ANVÄND MED ART.NR.

59 cm x 68 cm x 11 cm  Svart, röd eller gul 210 liter stålfat med 
öppning ovanpå DRM659

Justerbar spänning innebär att 
låshandtaget stängs ordentligt varje 
gång!

Avtagbar gångjärnstapp låter dig 
avlägsna locket utan att lossa på 
bandet.

Ange färg

GulRödSvart

Mattan PIG Sticky Steps
Lossar smuts från skorna!
”Klistrig” matta lyfter smuts och skräp från skor och vagnhjul utan 
att överföra klistret. Förbrukade ark lossas individuellt utan besvär. 

Ange färg

VitGråBlå

Mattan PIG® Sticky Steps®

STORLEK ENHET FÄRGER ART.NR.

46 cm x 114 cm 4–30 arkdynor/förpackning Blå, grå eller vit MAT565

61 cm x 114 cm 4–30 arkdynor/förpackning Blå, grå eller vit MAT566



DRM452

DRM245

DRM138

DRM454

DRM672

DRM1125
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Materialhantering
PIG fattrattar och tillbehör

Materialhantering
PIG Fattrattar och tillbehör

PIG Fattrattar
Häll och dränera enkelt och utan spill.
Häll fort och säkert med PIG fattratt Trattsil för fat filtrerar ut 
metallflis och skräp. Fungerar med DRM452, DRM454 och DRM672. 
DRM452 och DRM454 passar stålfat på 210 liter och 115 liter med 
öppna eller stängda gavelöppningar. DRM672 passar poly- eller 
stålfat på 210 liter med stängd gavelöppning.

PIG® sil till fattratt i plast
STORLEK ARTIKEL #

7,5 cm dia DRM459

PIG® Burpless® förslutningsbara  
enhandstrattar till stålfat
Specificera färg: Svart, röd eller gul

STORLEK  GÄNGA MODELL ARTIKEL #

29 cm x 38 cm x 33 cm 2”  utan överfyllnadsskydd DRM1125

29 cm x 38 cm x 33 cm 2” med överfyllnadsskydd DRM1127

PIG® flamskydd till tratt för stålfat
STORLEK USE WITH ARTIKEL #

4,6 cm dia. x 15 cm till DRM1125 & DRM1127 DRM617

PIG Burpless fattratt i plast
Snabb, enkel hällning utan skvätt.
100 % polyeten som klarar UV-strålning, rost, korrosion och de 
flesta kemikalier. Locket är låsbart och sitter fast så det inte 
försvinner. Olika färger på lock gör det möjligt att segregera spill. PIG® Burpless® fattratt i plast

Specificera färg: Svart, röd eller gul
STORLEK  GÄNGA MODELL ARTIKEL #

34 cm dia. x 28 cm 2” Original DRM680

56 cm dia. x 29 cm 2” stor DRM138

PIG® fattratt i plast med pumpadapter
STORLEK FÄRG ARTIKEL #

60 cm dia x 14 cm svart DRM455

PIG® fattratt i plast
STORLEK FÄRGER MODELL ARTIKEL #

67 cm x 73 cm x 29 cm svart, röd eller gul fällbart lock DRM672

PIG® fattratt i plast
STORLEK FÄRGER STYLE ARTIKEL #

60 cm dia. x 14 cm endast svart endast tratt DRM452

63 cm dia. x 19 cm (lock) svart, rött eller gult  tratt med lock DRM454

Pop-Up mätare till fat
STORLEK ARTIKEL #

13 cm DRM245

28 cm DRM317

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor 
uppfylls samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare 
hjälp kontakta din lokala återförsäljare.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG fattratt och mätare
Minimera dropp och spill.
En tratt med stor diameter fångar upp droppar och låter dig ha en 
pump inkopplad medan du häller i eller tappar av. Ekonomisk, 
kemikaliebeständig mätare signalerar när fatet är nästan fullt.

DRM455 

Pump är inte inkluderad.

PIG Burpless enhandstrattar  
i stål
Snabb hällning utan spill. Lätt att fästa.
Locket hanteras enkelt med en hand. Inga stänk. Packning och 
låsmekanism i nitril tätar locket och minskar ångutsläpp. Skydd mot 
överfyllnad finns som tillval. Flamskydd i mässing släcker gnistor.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu

GulRödSvart

Ange färg på lock

Ange färg för DRM454 och DRM 672

GulRödSvart

GulRödSvart

Ange färg på lock
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PAK791

Se sida 113-115, 117, 119 Se sida 120-121Se sida 116-117 Se sida 123-124

New Pig har ett brett utbud av produkter  
för all vätskeförvaring.

 1.Oöverträffad  
styrka:

Alla PIG pallar och däck är byggda för 
att klara maximal last under lång tid. 
Fullastade produkter varken buktar 
eller brister!

 2.Tjockaste galler på 
marknaden: 

Våra starkaste pallar har galler med 
halkskyddad struktur som ger otrolig 
styrka. De böjer sig inte som billigare 
alternativ!

 3.Lägsta  
lasthöjd:

En låg pall innebär mindre 
ansträngning när oljefat lastas  
av och på pallen.

 4.Bevisad 
kemikaliekompatibilitet:

Våra pallar och däck är för lagring av 
vattenfarliga och frätande ämnen.

 5.Rigorösa  
tester:

Vi utsätter alla våra produkter för 
större påfrestningar än du någonsin 
kommer att göra, så du kan förvissad 
om att när vi säger att en pall klarar 
upp till 4 000 kg last, så klarar  
den det.

PIG pallar och däck är av bästa kvalitet.  
Vi förstår vad du behöver och det återspeglas i våra produkter: Det är PIG:s kvalitativa fördel.  

Våra pallar och däck har egenskaper du inte hittar någon annanstans!

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

FÖRVARING Förvara dina vätskor säkert PIG PALLAR OCH DÄCK

USED 
OIL

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  

Spillpallar SpilltrågSluten 
förvaring

Collapse-A-Tainer 
ihopfällbar 
förvaring

Fångar spill från oljiga delar och 
behållare med läckage.

Flyttbar förvaring för fat, tankar, 
påsar med mera.

Enkel fatåtkomst och 
vädertålighet.

Säker fatförvaring som samlar 
upp läckage och dropp.

Förvara hälsovådliga vätskor på ett 
säkert sätt
Prisvärdhet är huvudegenskapen i vår linje PIG Essentials 
förvaringsprodukter. Håll arbetsplatsen säker genom att 
förvara dina fat tryggt och säkert.

PIG ESSENTIALS  
FÖRVARING!



PAK210

PAK736

PAK672

115114

PAKE233SW

PIG® Essentials Spillförvaringspall Poly
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

100 cm x 68 cm x 60 cm 1 fat 400 kg 250 l PAKE230SW

130 cm x 75 cm x 44 cm 2 fat 650 kg 250 l PAKE231SW

138 cm x 129 cm x 28 cm 4 fat 1 250 kg 250 l PAKE232SW

245 cm x 66 cm x 27 cm 4 fat 1 250 kg 235 l PAKE233SW

PIG Essentials Spillpall Poly 
Kompakt, men tålig förvaring.
Plats för ett till fyra fyllda stål- eller plastfat. Kompakt bas, ingjuten 
avrinning. Plastkonstruktion är beständig mot korrosion och 
kemikalier. Avtagbart galler gör det lätt att kontrollera avrinning och 
ta bort vätska. PAKE233SW-modell med en rad.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av 
brandfarliga vätskor uppfylls samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska 
gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp kontakta din lokala återförsäljare.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

PAKE232SW

Förvaring
PIG spillpallar

PIG spillpallar i plast
Starka och ekonomiska.
Spillpallarna i 100 % polyeten är starka nog att bära fyllda oljefat i 
stål. Klarar UV-strålning, rost, korrosion och de flesta kemikalier.

PIG pallar för stor belastning
Varken böjer eller kröker sig. Garanterat.
Den starkaste mest hållbara förvaringspall du kan köpa. Kan hantera 
förvaring av tunga vätskor under lång tid. Pallar lastade med  
tunnor är lätta att flytta. Använd en ramp för lättare tillgång.

PIG IBC-enheter i plast
Lågprofil för lättare åtkomst.
Tillräckligt stark för långtidsförvaring av IBC. Förflyttar vikten  
till bärande kanaler för att maximera kapaciteten.

PIG® slitstarka spillpallar i plast  
för förvaring

STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

102 cm x 168 cm x 22 cm 2 tunnor 2 041 kg 250 l PAK604

159 cm x 159 cm x 22 cm 4 tunnor 4 082 kg 250 l PAK672

PIG® IBC förvaringsenheter i plast
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

157 cm x 157 cm x 66 cm standard 3 856 kg 1 363 l PAK735

157 cm x 157 cm x 66 cm med hinkhylla 3 856 kg 1 363 l PAK736

PIG® lastramp
STORLEK LASTKAPACITET ANVÄND TILL PALLAR ARTIKEL #

72 cm x 120 cm x 25 cm  317,5kg 22 cm hög PAK734

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! PAK605 rekommenderas inte för långsiktig förvaring av plasttunnor.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

PIG® spillpallar för förvaring
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

73 cm x 135 cm x 41 cm 2 tunnor 680 kg 250 l PAK605

130 cm x 130 cm x 25 cm 4 tunnor 2 722 kg 250 l PAK210*
*Storsäljare

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Förvaring 
PIG Essentials Spillpall Poly

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  
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Förvaring
PIG förvaringsskåp

PIG® lastramp i stål
STORLEK LASTKAPACITET TILL PALL PAK601 & PAK901 ARTIKEL #

66 cm x 170 cm x 22 cm 453,6 kg 22 cm hög PAK603

PIG® förvaringsskåp med rulltak
STORLEK STYLE LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

102 cm x 102 cm x 203 cm 1 tunna 363 kg 231 l PAK150

171 cm x 105 cm x 188 cm 2 tunnor 2 041 kg 250 l PAK601

164 cm x 157 cm x 201 cm  4 tunnor 4 082 kg 284 l PAK901

PIG® IBC förvaringsskåp med rulldörr
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

164 cm x 157 cm x 244 cm 1 IBC 3 632 kg 1 363 l PAK902

PIG® lastramp
STORLEK LASTKAPACITET TILL PALL PAK150 ARTIKEL #

72 cm x 178 cm x 30 cm 317,5 kg 30 cm hög PAK989

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor 
uppfylls samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För 
ytterligare hjälp kontakta din lokala återförsäljare.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Förvaring
PIG Essentials Sluten förvaring av IBC-behållare

PIG® Essentials Slutna fatförvaringspallar
STORLEK MODEL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

156 cm x 100 cm x 211 cm 2 fat 650 kg 250 l PAKE222SW

156 cm x 162 cm x 211 cm 4 fat 1 250 kg 250 l PAKE223SW

PIG Essentials  
Sluten förvaring
Skydda fat både ute och inne.
Stabil vattenbeständig konstruktion med dubbla väggar som skyddar 
mot dagvatten och smuts. Idealisk för avtappning, uppsamling av 
farligt avfall och förvaring av kemikalier. Modell för fyra fat är 
lättillgänglig från båda sidor – en sida åt gången med rulldörr.

PIG® Essentials IBC-förvaringspall Poly
STORLEK MODEL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

145 cm x 145 cm x 100 cm 1 IBC 2 000 kg 1 100 l PAKE235SW

64 cm x 59 cm x 106 cm 1 ställ n/a 100 l PAKE236SW

PIG Essentials 
IBC-förvaring Poly
Liten, men stark.
Bär upp en full IBC på ett kompakt utrymme. Ingjuten avrinning 
håller förvaringsutrymmet rent och säkert. Klarar UV-strålning, rost, 
korrosion och kemikalier. PAKE236SW ger ytterligare plats för 
avrinning och har en avtappningsstation när den används med 
PAKE235SW IBC spillpall.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av 
brandfarliga vätskor uppfylls samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska 
gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av 
brandfarliga vätskor uppfylls samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska 
gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp kontakta din lokala återförsäljare.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  

PIG Sluten förvaring med 
rulldörr
Skyddar fat/IBC-behållare från 
elementen.
Vädertåligt skydd och vätskeförvaring. Rymmer upp till fyra fat eller 
en IBC-behållare på ett säkert sätt, med utrymme för ditsatta trattar 
och pumpar. UV-, rost-, korrosion- och kemikalieresistent. 
Stålramparna är byggda för tunga laster. Poly-ramparna är lätta att 
placera ut.

Pall och sluten förvaring för PAK901, 
PAK601 och PAK150 kan lyftas med 
gaffeltruck med faten på plats. Behövs 
inte lastas ur!

Enkel att sätta ihop! Lasta 
bara ombord ett fat på 
pallen, sätt ett hölje runt 
fatet och fäst det 
rulldörrsförsedda skyddet 
ovanpå.

Hjälper dig att följa föreskrifterna för förvaring
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Förvaring
PIG spilldäck

PIG droppdäck i plast
Däcket fångar upp droppar.
Lågprofil och lätt att lasta av och på. Lätt att nå pumpar och trattar. 
Fångar upp läckage, droppar och spill. Gallrets struktur ger grepp 
och kan lyftas ut för åtkomst till uppsamlad vätska.

PIG® droppdäck i plast
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

66 cm x 66 cm x 15 cm 1 tunna 680 kg 42 l PAK527

66 cm x 132 cm x 15 cm 2 tunnor 1 360 kg 83 l PAK565

132 cm x 132 cm x 15 cm 4 tunnor 2 722 kg 167 l PAK566

85 cm x 61 cm x 15 cm Poly lastramp PAK726

PIG® modulära spilldäck – plast
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

66 cm x 66 cm x 15 cm 1 tunna 680 kg 42 l PAK524

66 cm x 132 cm x 15 cm 2 tunnor 1 360kg 83 l PAK529

132 cm x 132 cm x 15 cm 4 tunnor 2 722 kg 167 l PAK531

68 cm x 97 cm  justerbar lastramp i stål PAK538

60 cm x 82 cm x 56 cm avtappningshylla DRM463

PIG modulära spilldäck
Skapa ett anpassat lagerutrymme  
för tunnor.
Modulärt spilldäcksystem med en gemensam avrinningskapacitet 
för att efterleva förvaringsbestämmelser. Mixa och matcha delar 
för att passa utrymmet.

PAK524
1 tunna

PAK529
2 tunnor

PAK538
lastramp

Patenterade skiljeväggar förbinder däcken så att de har gemensam 
avrinningskapacitet.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

PAK531
4 tunnor

Se PIG fattrattar  
sida 110-111.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

PIG® Essentials Övertäckt fatförvaringspallar
STORLEK MODELL LASTKAPACITET AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

141 cm x 131 cm x 207 cm 4 fat 1 250 kg 410 l PAKE221SW

256 cm x 135 cm x 221 cm 8 fat eller 
2 IBC 2 500 kg 1 140 PAKE224SW

PIG Essentials Övertäckt 
fatpallar
Lätt åtkomst och säker förvaring.
Idealiska till förvaring av kemikalier, fatavtappning eller för 
uppsamling av farligt avfall. Hög höjd ger möjlighet att låta pumpar 
och trattar sitta kvar. Stålram med presenning kräver montering.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning

Förvaring
PIG IBC-enhet och PIG Essentials-pall

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  

Förvaringsenhet PIG® Twin Poly IBC
STORLEK STIL LASTKAPACITET SUMPKAPACITET ART.NR.

135 cm x 256 cm x 51 c 2 IBC 2 500 kg 1140 l PAKE737

51 cm x 53 cm x 56 cm Hinkhylla 86 l PAKE738
OBS: Om du använder denna produkt med brandfarliga vätskor, tänk på föreskrifterna som gäller för förvaring och hantering av 
brandfarliga vätskor och hur säker användningen är, framförallt gällande brandfarliga ångor, statisk urladdning och värmekällor. För 
vidare hjälp, kontakta din lokala distributör.

OBS: Avlägsna alla fat och behållare från pallen innan du flyttar.

Förvaringsenhet PIG Twin Poly IBC
Samlar upp utspilld vätska.
Däckyta med låg profil ger enkel tillgång för påfyllning och  
uthällning och konstruktionen i polyetylen är resistent mot  
kemikalier, rost och korrosion.

Hjälper till att följa föreskrifterna för förvaring

PAKE738 
Hinkhylla
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Förvaring
PIG bärbar uppsamling

PIG Collapse-A-Tainer
Skapar en uppsamlingsplats som  
man kan köra in i.
Patenterad design i ett stycke gör det lätt att skapa en uppsamling 
som man kan köra in till – var som helst. Ingen montering behövs. 
Använd den under tankar, lastade pallar med mera. Tillbehör som 
skyddar system mot slitage och nötning.

PIG® Collapse-A-Tainer®  
uppsamlingssystem

SUMPSTORLEK MODELL AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

122 cm x 183 cm x 30 cm liten 678 l PAK791

183 cm x 244 cm x 30 cm medium 1 359 l PAK792

305 cm x 305 cm x 30 cm stor 2 831 l PAK793

Tillbehör till Collapse-A-Tainer®  
uppsamlingssystem  
PAK595 och PAK924: Pris per 30 cm tillägg i längd

STORLEK MODELL ARTIKEL #

91,4 cm x 30 cm slitstarkt körlager PAK595

183 cm x 30 cm slitstark markmatta PAK924

335 cm x 335 cm markpresenning PAK594

PIG® bärbara uppsamlingspooler
STORLEK FÄRG KAPACIETET ARTIKEL #

74 cm dia. bas x 56 cm dia. topp x 28 cm Orange 76 l PAK925

122 cm dia. bas x 93 cm dia. topp x 30 cm Orange 250 l PAK926

147 cm dia. bas x 121 cm dia. topp x 30 cm Orange 379 l PAK927

180 cm dia. bas x 145 cm dia. topp x 33 cm Orange 568 l PAK928

PIG® väskor för bärbara uppsamlingspooler
STORLEK ARTIKEL #

Förvaringsväska för 76 l pool PAK929

Förvaringsväska för 250 l PAK930

Förvaringsväska för 379 l PAK931

Förvaringsväska för 568 l PAK932

PIG bärbara 
uppsamlingspooler
Var förberedd i händelse  
av spill på vägen.
Idealisk för att snabbt fånga upp spill från hydraulledningar, 
punkterade tankar och läckande behållare samt vid 
saneringsoperationer. Skydda, lagra och transportera pooler  
i avsedda förvaringsväskor.

Behöver du en skräddarsydd storlek? 
Kontakta din lokala PIG-återförsäljare.

Förvaring
PIG Berms and Portable Containment

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  

De hopfällbara sidoväggarna har lister med 
aluminiumförstärkta stöd.

Snabb installation! När ett 
stöd dras ut tar hela väggen 
form.

Även hela 305 cm x 305 
cm-systemet (PAK793) kan 
fällas ner till en storlek som 
är lätt att hantera, bära och 
förvara.PIG® FlexBerm inneslutningsdyna

STORLEK MODELL AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

122 cm x 244 cm x 5 cm Liten 133 l PAK127

305 cm x 335 cm x 5 cm Medel 518 l PAK936

305 cm x 549 cm x 5 cm Stor 758 l PAK128
OBS! Inte avsedd för större fordonstrafik som bilar, skåpbilar eller lastbilar

PIG FlexBerm 
inneslutningsdyna
Utmärkt för enkla avspolningar.
Vikbara, 5 cm höga skumväggar håller vätskor inneslutna och 
studsar upp igen när du kört över dem. Inga rampar eller fatlyft 
behövs. Flexibel lösning för fat eller batteriförvaring, avspolning av 
utrustning eller fordonsunderhåll.

Däckgaller   
Passar för användning med PAK721 och PAK722

STORLEK ARTIKEL #

60 cm x 121 cm x 7 cm PAK354

PIG® Collapse-A-Tainer Mini
STORLEK MODELL AVRINNINGSKAPACITET ARTIKEL #

122cm W x 122cm L x 20cm H Liten 299 l PAK720

183cm W x 122cm L x 20cm H Medel 451 l PAK721

244cm W x 122cm L x 20cm H Stor 603 l PAK722

PIG Collapse-A-Tainer mini
Perfekt för små jobb.
Hållbar, lättviktig, lätthanterlig och kemiskt beständig. Ingen 
montering krävs – kompakt och lätt att använda. 20 cm 
”överklivbar” höjd gör det lätt att gå ut och in.

Hjälper dig att följa föreskrifterna för förvaring.

OBS: Det krävs 23 cm extra golvyta utöver angiven sumpstorlek
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PIG avtappningskärra
Mångsidig vagn som fixar allt.
Transporterar tunnor, lutar dem för avtappning och samlar upp 
avrinning i en sluten behållare. Välj plasthjul för släta underlag och 
gummihjul för grov terräng.

PIG uppsamlingstråg
Bärbart ställ med inbyggd 
avrinningstank.
Droppar och läckage fångas upp när du arbetar på det här 
kemikaliebeständiga plaststället. Passar på bord och diskar.

PIG® mobil avtappningskärra
STORLEK LASTKAPACITET AVRINNIGSKAPACITET HJUL ARTIKEL #

83 cm x 175 cm x 67 cm 272 kg 265 l plast DRM662

83 cm x 175 cm x 67 cm 272 kg 265 l gummi DRM664

PIG® spilltråg
STORLEK INNEHÅLL AVRINNIGSKAPACITET ARTIKEL #

82 cm x 82 cm x 21 cm endast tråg 83 l DRM369

82 cm x 82 cm x 21 cm tråg med galler 79 l DRM371

15 cm x 72 cm dia. spilltrågskärra N/A DRM484

PIG spilltråg för fat
Skydda ditt golv med ett tråg.
Fångar upp droppar och läckage från fat så att golv hålls torra och 
säkra. Använd spilltrågskärran för ett flytta ett fullt spilltråg.

PIG® spilltråg med uppsamlingstank
STORLEK LASTKAPACITET AVRINNIGSKAPACITET ARTIKEL #

30,5 cm x 43 cm x 10 cm 91 kg 5,6 l PAK371

43 cm x 53 cm x 10 cm 91 kg 11,3 l PAK372 *

*Storsäljare

PIG spilltråg med galler
Tillfällig förvaring av läckande delar.
Förvara batterier, oljiga motorer som byggs om, läckande behållare 
och annat på det här tåliga tråget utrustat med galler för att samla 
upp överflödig vätska.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

OBS! Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta din lokala återförsäljare.

PIG® spilltråg
STORLEK ARTIKEL # #

64 cm x 125 cm x 5 cm PAK124

41 cm x 133 cm x 13 cm PAK918

72 cm x 133 cm  x 13 cm PAK919

86 cm x 132 cm x 13 cm PAK920

72 cm x 102 cm x 13 cm PAK921

102 cm x 102 cm x 13 cm PAK922

PIG® spilltråg för pall
STORLEK ARTIKEL #

111 cm x 131 cm 10 cm PAK112

PIG®  spilltråg med galler
STORLEK MODELL AVRINNIGSKAPACITET ARTIKEL #

64 cm x 125 cm x 8 cm med galler 30 l PAK123

PIG pall och spilltråg
Håll dina golv rena.
Placera ett uppsamlingstråg på toppen av pallen för att förhindra 
att droppar och läckage når marken. Spilltråg är idealiska för att 
fånga upp läckage från batterier, läckande behållare och oljiga 
delar. 100 % polyetenkonstruktion som klarar kemikalier, korrosion 
och rost.

Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak.

Förvaring
PIG kärra och spilltråg

Förvaring
PIG spilltråg och spillkar

Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  



125124 Ett brett utbud av läckage- och spillprodukter under ett och samma tak. Kontakta din lokala PIG-återförsäljare  •  www.newpig.eu  

Förvaring
PIG Essentials Spilltråg

PIG® Essentials Spilltråg
STORLEK MODELL AVRINNIGSKAPACITET ARTIKEL #

40 cm x 60 cm x 15,5 cm  Utan galler 20 l PAKE270SW

40 cm x 60 cm x 15,5 cm  Med galler 20 l PAKE271SW

40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm Utan galler 30 l PAKE272SW

40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm Med galler 30 l PAKE273SW

60 cm x 80 cm x 15,5 cm Utan galler 40 l PAKE274SW

60 cm x 80 cm x 15,5 cm Med galler 40 l PAKE275SW

80 cm x 120 cm  x 17,5 cm Utan galler 100 l PAKE276SW

80 cm x 120 cm  x 17,5 cm Med galler 100l PAKE277SW

PIG Essentials Spilltråg 
Förvarar frätmedel, syror, alkalier  
eller olja.
Spilltråg i polyeten är idealiska för förvaring av flera små till 
medelstora vätskebehållare. Lättvikt, kemikalie- och 
korrosionsbeständigt. Finns med och utan galler.

Staplingsbara och passar europeiska fraktpallar.

Bidrar till att uppfylla regler om inneslutning.
OBS: Om produkten används till brandfarliga vätskor kontrollera att reglerna för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor uppfylls 
samt att säkerhetskraven efterlevs, särskilt vad gäller brandfarliga ångor, statiska gränsvärden och värmekällor. För ytterligare hjälp 
kontakta en auktoriserad återförsäljare.

PAKE274SW
40 liter

PAKE277SW
100 liter

PAKE273SW
30 liter

PAKE270SW
20 liter
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Meddelande PIG® Grippy® absorbent 
matta
New Pig mattor med självhäftande undersida är utformade för 
att fungera med de vanligaste industriella och kommersiella 
golvytorna, men är inte avsedd för hemma- / bostadsbruk 
eller trägolv. Alla självhäftande mattor kan eventuellt lämna 
efter sig rester eller lyfta eller missfärga ytbeläggningar, färg, 
och lösa eller förskadade plattor beroende på golvytans skick 
och ålder. Om du har frågor om hur väl New Pig-mattor med 
självhäftande undersida lämpar sig för ditt bruk, testa en 15 x 
15 cm bit i ett icke-kritiskt område före användning.

Golvmattorna PIG® Grippy® bör bytas ut om de blir mättade 
eller visar tecken på slitage eller skador. 

Kunden står för risken att en New Pig-matta med 
självhäftande undersida kan skada eller förändra befintliga 
golv eller golvbeläggningar. Annat än de garantier som lagen 
beskriver ger New Pig inga garantier för lämplighet för ett 
visst ändamål och inga garantier att en självhäftande matta 
kommer att passa för kundens avsedda användning. Annat 
än i fråga om ansvar som New Pig inte lagligen kan utesluta, 
ska New Pig inte ha något ansvar för, och kunden friskriver 
härmed New Pig från alla direkta, indirekta, tillfälliga eller 
följdskador på sina golv, golvmaterial eller andra ytor som 
finns i deras lokaler. Kunden är ensam ansvarig för att avgöra 
lämplighet och anpassning för användning av New Pig-mattor 
med självhäftande undersida i sina lokaler.

300,000
ARBETSTPLATSER 
 70 LÄNDER

Kontakta din lokala PIG-distributör  •  www.newpig.eu

På New Pig har vårt jobb alltid varit att hjälpa dig 
utföra ditt. Vi söker ständigt efter nya sätt att hjälpa 
dig att arbeta säkrare och renare. Som vi ser det, 
kommer du alltid tillbaka till PIG om våra produkter 
löser dina problem.  

Din lokala PIG-distributör är redo att 
hjälpa dig att tackla utmaningarna på DIN 
arbetsplats med våra prisbelönta läckage- och 
spillösningar. Ring idag!

PRODUKTER

PIG Grippy absorberande  
matta
Ligger kvar oavsett vad!
Absorberande matta med självhäftande undersida stannar kvar 
precis där den läggs, utan att veckas, rullas eller flytta sig, i syfte 
att förhindra att man halkar, snubblar och faller vid arbetsstationer 
och i närheten av maskiner

MAT1650

Snabbutvecklad sats för 
läckageavledning 
Öppna bara upp den!
Snabbutvecklande läckageavledare öppnas fort upp för att fånga 
takläckor – den snabbaste som går att köpa.

TLS461

TLS461

PIG® Leak Diverter Quick-Deploy Kit
STORLEK FÄRGER ART.NR.

76 cm x 76 cm Genomskinlig, halvgenomskinlig eller gul TLS461

Innehåll: 1 - 76 cm x 76 cm läckageavledare, 1 - 305 cm lång slang, 
1 - 1,9 cm avloppskoppling 

PIG® Grippy® absorberande matta
 VIKT SIZE UNIT ABSORBERAR UPP TILL ART.NR.

MEDELSTOR 41 cm x 15 m 1 rulle 9,8 l/påse MAT1650
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ARBETAR TILLSAMMANS 
FÖR EN REN, SÄKER  

ARBETSPLATS

Spillsatser s. 75-88 Spillkontroll s. 89-99Absorbenter s. 4-68

Materialhantering s. 108-111 Inneslutning s. 112-124Underhåll s. 00-107

Kontakta din auktoriserade PIG-distributör

SE
Alla rättigheter förbehålls. PIG och logotypen för PIG är varumärken som tillhör New Pig i USA 
och andra länder. Andra företags-, produkt- eller tjänstenamn kan vara andras varumärken.    
356051                                                               
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